رضا منصوری

دفتر اول

اسفـند  - ۱۳۸۵شهریور ۱۳۸۹

خواجه نظامالملک نظامیه را میساخت .ابوسعید نیشابوری بسیار زر عمارت را تصرف نمود.
اندوه من از آن نیست که تو خیانت کردی یا دیگری بلکه اندوه من بر زمانی است که فوت
شده و تدارکات آن ممکن نه.
میخواستم این مدرسه را بنا محکم باشد ،مانند جامع منصور و بیمارستان عضدالوله.
تجارب السلف

پیشگفتار خاطرات رصدخانه
در زمســتان  1385بــود کــه آقــای مایــکل فیشــر اســتاد انسانشناســی از دانشــگاه امآیتــی
ایــران بــود و بــا او شــام را در چلوکبابــی  ...در خیابــان ولیعصــر تهــران میخــوردم .تــازه
طــرح بــه پژوهشــگاه دانشهــای بنیــادی ابــاغ شــده بــود .صحبــت از طــرح رصدخانـ ٔـه
ملــی شــد؛ برایــش جالــب بــود .گفــت خیلــی دلــم میخواهــد یــک دانشــجوی دکتــرا
بگیــرم روی ایــن طــرح کار بکنــد .برایــم ســوال بــود چــرا آن هــم در رشـ ٔ
ـته انسانشناســی
یتــی! توضیــح داد؛ گفــت :بــرای مــا در انسانشناســی بســیار مهــم اســت
و آن هــم در امآ 
چطــور چنیــن طــرح بزرگــی در کشــوری جهــان ســومی شــروع میشــود و چطــور پیــش
م ـیرود .در ادامــه گفــت :اگــر نتوانســتم شــما ســعی کنیــد در ایــران دانشــجویی بگیریــد
بــا اســتادی عالقهمنــد و مــن هــم کمــک میکنــم؛ ا گــر ایــن هــم نشــد خــود شــما خاطــرات
کار بــا ایــن طــرح را بــه هــر تفصیلــی کــه بتوانیــد بنویســید.
من آن کار را از روز  23اسفند  1385شروع کردم .چهار دفترنوشته شد:
•دفتــر اول از  23اســفند  13۸5تــا شــهریور  .1389در ابتــدای همیــن دفتــر در اواخــر
شــهریور ســال  1389چنــد صفحــه از مجموعـ ٔـه خاطــرات گذشــته بــه آن اضافــه
شــد.
•دفتر دوم از مهر  1389تا اسفند .1391
•دفتر سوم از فروردین  1392تا اسفند .1393
•دفتــر چهــارم از فروردیــن  1394تــا اســفند  1394یعنــی دو مــاه پــس از اســتقرار
مدیریــت جدیــد.
اکنــون دفتــر پنجــم ،کــه کمتــر بــه رصدخانــه مرتبــط اســت امــا دانســتن آن بــرای
عالقهمنــدان الزم اســت ،تمــام شــده و دفتــر ششــم بیشــتر در مــورد موسســه مطالعــات
پیشـ ٔ
ـرفته ســعیدی در کاشــان شــروع شــده اســت .ســعی میکنــم حــاال کــه یــازده ســال از
شــروع نوشــتن دفترهــا میگــذرد بخشهایــی از ایــن خاطــرات را روی وبگاهــم بگــذارم.
از ایــن دفترهــا فقــط دو نسـ ٔ
ـخه دستنوشــت ،یکــی اصــل و دیگــری کپــی ،وجــود دارد-
بــه غیــر از آنچــه کــه بــا تغییــرات بســیار انــدک ویرایشــی تایــپ شــده اســت؛ در متــن
ٔ
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پشــده کــه اکنــون منتشــر میشــود هــر جــا بــه دالیــل تاریخــی قابــل انتشــار در ایــن
تای 
زمــان ندانســتهام بــا ســه نقطــه [ ]...مشــخص شــده اســت .متــن کامــل بــرای تاریــخ
اســت و قابــل انتشــار نیســت.
رضا منصوری ۲۰ ،شهریور 139۷
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امــروز کــه ایــن چنــد صفحــه را مینویســم شــنبه  27شــهریور  1389اســت .کــه کمابیــش
ایــن دفتــر اول رصدخانــه تمــام شــده اســت و از اول مهــر میخواهــم دفتــر جدیــد را شــروع
کنم.
حیفم آمد چند ٔ
نکته مهم را ننویسم.
جــدا از پیشــرفت مطلــوب طــرح ،اکنــون نزدیــک بــه ســه ســال از شــروع طــرح میگــذرد،
و یــک ســال از زمانــی کــه پــول جــدی بــرای شــروع فعالیــت اساســی رصدخانــه پرداخــت
شــده گذشــته اســت ،بایــد بگویــم ایــن حرکــت بــزرگ علمــی نشــان داد [ ]...میرترابــی در
لحظاتــی کمــک بــود امــا دیگــران بیشــتر مانــع بودنــد تــا کمــک! جســور را فرامــوش نکنــم
کــه حضــورش مؤثــر بــود [ ]...حضــورش خرابــکاری دیگــران را جبــران میکــرد یــا مانــع
میشــد.
ً
ثبوتــی [ ]...بــه نصیــری گفــت همــکاری نکنــد و ایــن کار را صریحــا انجــام داد .ایــن
صراحــت را شــاید در مــورد قنبــری بــه کار نبــرد ،امــا رفتــارش بــه گونـهای بــود کــه قنبــری
هــم همــکاری نکــرد و بــه عنــوان رئیــس انجمــن نجــوم مانــع هــم ایجــاد کــرد .نصیــری
در گیــرودار تبعیــت از ثبوتــی و همــکاری بــا طــرح بــود .مــن خــودم هنگامــی کــه در وزارت
بــودم بودجـ ٔـه مکانیابــی را دادم و ایــن را او و ثبوتــی بــه خوبــی میدانســتند .امــا وقتــی
ً
کــه اولیــن کارگاه مکانیابــی را گذاشــتیم [ ]...صراحتــا نگذاشــت نصیــری اطالعــات و
آمــار مکانیابــی را بــه مــا بدهــد و مــن مجبــور شــدم تیمــی تشــکیل بدهــم بــا میرترابــی کــه
از روی بعضــی شــکلها کــه در اختیــار مــا بــود آمــار را اســتخراج کنیــم.
ایــن افتضــاح را هیچوقــت فرامــوش نمیکنــم .تــازه از یــک ســال و انــدی پیــش کــه
نصیــری بــه مجلــس رفــت ،بــا امــور سیاســی آشــنا شــد و پیشــرفت پــروژه را دیــد و نیــز مــا
امکاناتــی در  IPMبــه او دادیــم .همــکاریاش بیشــتر شــده و مســتقل از ثبوتــی (شــاید)
رغبــت بــه همــکاری نشــان داد.
ً
ایــن تنگنظــری [ ]...ابتــدا بــرای مــن کامــا غیــره منتظــره بــود .ایــن روزهــا کــه مســأله
کنــار گذاشــتن [ ]...بهتــر شــخصیت او را درک میکنــم]...[ .
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ایــن رفتارهــا نشــان میدهــد هنــوز جامعـ ٔـه مــا چقــدر دور از وجــود یــک «اجتمــاع علمــی»
اســت و علــم و جامعـ ٔـه علمــی مــا هنــوز بســیار عقبافتــاده اســت .ثبوتــی بــه جــای اینکــه
بخواهــد بکوشــد بــه تشــکیل اجتمــاع علمــی کمــک کنــد .بــه ســبک «روحانیــون» و
«علمــای گذشــته» مبتنــی بــر مفهــوم علمــی ســنتی بــه اعتبــار خــود در جامعـ ٔـه شــهری
اکتفــا کــرد و نکوشــید خــود را از ایــن ســنت ِب ُبـ َـرد و نمون ـهای نشــان بدهــد از دانشــگر
مــدرن!
خوشــحالم کــه تصــور مــن از منافــع علــم کالن در کشــور در ایــن مــورد هــم مصــداق پیــدا
ٔ
توســعه
کــرد؛ تنهــا حرکتهــای علمــی کالن میتوانــد مشــکالت ناپایــدار و ســاختاری
علمــی کشــور را نشــان بدهــد .ا گــر طــرح رصدخانــه هــم طــرح کوچکــی بــود ایــن مشــکالت
ً
فــردی و ســاختاری اصــا بــروز نمیکــرد.
فرامــوش نمیکنــم در اولیــن جلس ـههای شــورای راهبــری (اول) کــه در وزارت تشــکیل
میشــد ،ثبوتــی اصــرار داشــت مــا بــه یــک تلســکوپ نیــم تــا یــک متــری بســنده کنیــم.
یکــرد پــول شــاید ندهنــد ،مــا تجربـ ٔـه تلســکوپهای بــزرگ را نداریــم.
اســتدالل م 
میتوانیــم بــا خریــد یــک تلســکوپ کوچــک از اتمــام پــروژه مطمئــن شــویم .بــا او مخالــف
بــودم و اصــرار داشــتم کــه بــه هیچوجــه کوتــاه نیاییــم و همــان تلســکوپ  2متــری
خودمــان را بخواهیــم .بــه خصــوص اصــرار کــردم مدیریــت ســاخت را خودمــان بــه عهــده
بگیریــم و راضــی نشــویم بــه اینکــه بــه یکــی از شــرکتها ســفارش بدهیــم .گرچــه تصــور
روشــنی از پیچیدگــی ایــن کار نداشــتم امــا میدانســتم ایــن تنهــا راه اســتفاده از شــرایط
کنونــی بــرای تحــول در علــم نویــن در ایــران اســت .اکنــون کــه هفــت ســال از آن تاریــخ
گذشــته اســت از اصــرار خــودم راضـیام و خوشــحالم کــه مدیریــت ســاخت را خودمــان بــه
عهــده گرفتهایــم.
آنچــه االن ،پــس از یــک ســال و چندمــاه هزینــه کــردن جــدی در راه پــروژه ،میتوانــم
بگویــم ایــن اســت کــه مدیریــت منابــع انســانی در ایــن پـ ٔ
ـروژه کالن ســختترین بخــش
شبــرد ایــن پــروژه اســت و نــه بخــش مدیریــت علمــی آن .انجــام چنیــن
بــرای پی 
پــروژهای  50ســال دیگــر کــه تعــداد نیــروی انســانی علمــی و ماهــر چنــد برابــر شــده اســت
و اصطکا کهــای فــردی نمــود کمتــری در جمــع دارد ،بــه مراتــب ســادهتر خواهــد بــود.
 8کتاب اول ،اسفند  ۸۵تا شهریور ۸۹

شــاید اشــتباه نباشــد ا گــر بگویــم ایــن پــروژه بــرای شــرایط کنونــی ایــران زود بــوده اســت.
همیــن اجــرای پــروژه را ســخت میکنــد امــا شــک نــدارم کــه ایــن ســختی پاســخ خواهــد
داد .مــا جــواب خواهیــم گرفــت .کارکــردن بــا افــرادی کــه پختگــی الزم را ندارنــد حتــی ا گــر
بــه لحــاظ فنــی و علمــی پرتــوان باشــند ،بســیار ســخت اســت.
 31شهریور 138۹
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االن کــه ایــن یادداشــت را در ایــن صفحههــای ســفید ،کــه از قبــل جــا گذاشــته شــده
مینویســم ،ســاعت  8:30دقیقــه شــب بــه وقــت محلــی در دوحـ ٔـه قطــر اســت .در راه
لونــد هســتم .قــول دادهام بــه مجیــد آلابراهیــم کــه ایــن دفتــر را برایــش ببــرم کــه اســکن
کنــد تــا کپــی دیجیتــال پیــش او هــم باشــد بــرای روز مبــادا .تاریــخ  ۲۹مــرداد  ۲۰ /اوت
اســت .بــا دکتــر خالــد الســوبی منجــم قطــری قــرار دارم .عالقهمندنــد در ایــران تلســکوپی
رباتیــک حــدود یــک متــر داشــته باشــند .ایــن یکــی دیگــر از ثمــرات پذیرفتــن مدیریــت
ســاخت تلســکوپ در ایــران اســت .توانایــی مــا را دیدهانــد .در ســفر کتــاب The Universe
 ،in a Mirrorتاریخچـ ٔـه تلســکوپ فضایــی هابــل را میخوانــم .وقتــی میبینــم بــه
هنــگام شــروع طــرح تلســکوپ فضایــی چــه تواناییهــای در آمریــکا موجــود بــوده اســت
و چــه بلوغــی حتــی در مخالفتهــا بــا طــرح موجــود بــوده اســت دلــم میگیــرد .مــا بــا یــک
منجــم در ایــران شــروع کردیــم بــه ســاخت تلســکوپی مــدرن بــا قطــر  3/4متــر ،در صورتــی
کــه تجربـ ٔـه ســاخت هیچگونــه تلســکوپی در ایــران نداشــتیم .دســت باالتــر از امــکان
زدیــم! امــا خوشــحالم ،خوشــحال از اینکــه پیشــرفت کار دیــده میشــود .هیــچ شــکی
نــدارم منجمــان آینـ ٔ
ـده ایــران تصــور پیچیدگیهــای ایــن طــرح را نمیتواننــد بکننــد.
تصــور رفتارهــای ابلهانـ ٔـه بعضــی منجمــان و  ...را نیــز نمیتواننــد بکننــد .بــا وصــف
ایــن رفتارهــای ابلهانــه هرجــا توانســتهام بــه انجمــن نجــوم کمــک کــردهام .وقتــی ســال
گذشــته خواســتند دفتــری بخرنــد بــه دکتــر الریجانــی توصیــه کــردم از پــول رصدخانــه 30
میلیــون تومــان کمــک کنــد کــه بســیار مؤثــر بــود .افــراد میرونــد امــا انجمــن میمانــد.
ً
انجمــن بــا افــرادش بــه بلــوغ خواهــد رســید گرچــه بســیار طــول خواهــد کشــید .قطعــا
وقتــی از تلســکوپ ملــی نورگیــری شــود ،انجمــن هنــوز در گیــرودار [ ]...خواهــد بــود .هنــوز
وقــت میخواهــد!

 10کتاب اول ،اسفند  ۸۵تا شهریور ۸۹

امــروز یکشــنبه اســت کــه بــه لونــد رســیدم .اوضــاع کنونــی را بــا ســه ســال پیــش مقایســه
میکــردم .بســیار متفــاوت اســت ،امــا هنــوز در مدیریــت پــروژه بســیار اشــکال داریــم.
بــه نظــرم افــراد گاهــی بــه شــدت بــه دنبــال منافــع شــخصی خودشــان هســتند .اوضــاع
ممکــن اســت از دســتم در بــرود .جزییاتــش را بــه جایــش خواهــم نوشــت.
از ایــن فرصــت اســتفاده میکنــم و بعضــی نکتههــای مرتبــط بــا طــرح را کــه در ایــن دفتــر
ً
جایــش اســت و قبــا ننوشــتهام حــاال بگویــم.
اواســط آبــان مــاه ســال  1385بــود ،در جلسـ ٔـه هیئــت ممیــزه مرکــز تحصیــات تکمیلــی
زنجــان بــودم .در اواســط جلســه بــه ثبوتــی گفتــم راســتی نام ـهای آمــد از وزارت علــوم
کــه طــرح رصدخانـ ٔـه ملــی بــه پژوهشــگاه وا گــذار شــده اســت .بســیار ناراحــت شــد و حتــی
جلســه را تــرک کــرد .گرچــه رئیــس جلســه بــود و میزبــان .از همانجــا متوجــه شــدم کــه
چقــدر انتظــار داشــته اســت خــودش ایــن طــرح را پیگیــری کنــد .ایــن روزهــا کــه تاریــخ
تلســکوپ فضایــی هابــل را میخوانــم و مقایســه میکنــم .اختــاف ســطح توســعه و بلــوغ
دو کشــور آمریــکا و ایــران را میبینــم .هنگامــی کــه قــرار بــود در مــورد ابــزار رصــدی تصمیم
بگیرنــد ،در حالــی کــه  lgman Spitzerدر پرینســتون چنــد ســالی بــود شــروع کــرده بــود و
یکــرد و دوربیــن پالتیــن SED Vidicon
روی تیــوپ تلویزیــون بــرای تصویرگیــری کار م 
ٔ
را ســاخته بــود و عــاوه بــر ایــن چنــد دهــه قبــل از آن ایــده تلســکوپ فضایــی را مطــرح
کــرده بــود و در تمــام ایــن مــدت بــا عالقــه هــم پیگیــری کــرده بــود و کمــک بــه راهانــدازی
و ادامـ ٔـه پــروژه کــرده بــود امــا از مســئولیت ســاخت ابــزار کنــار گذاشــته شــد و ایــن طــرح بــه
دانشــگاه کالیفرنیــا بــا مســئولیت  JIM Vestphalگذاشــته شــد .ایــن باعــث نشــد کــه او از
آن پــس بــا طــرح مخالفــت کنــد یــا حتــی کارشــکنی کنــد؛ کاری کــه ثبوتــی پــس از آن بــا
طــرح رصدخانـ ٔـه ملــی کــرد .حتــی در مــورد تلســکوپ فضایــی ،پــس از ایــن کنــار گذاشــتن
پرینســتون و اشــپیتزر ،هنگامــی کــه یــک ســال بعــد موضــوع تأســیس مؤسســه تلســکوپ
فضایــی مطــرح شــد ،و اهــل پرینســتون بــا البــی کــردن ســه کنسرســیوم دانشــگاهی را
تشــویق کردنــد درطــرح خــود پرینســتون را محــل احــداث ایــن مؤسســه بکننــد ،بــاز هــم
مســئوالن ناســا کنسرســیومی را در نهایــت انتخــاب کــرد کــه محــل مؤسســه را در مریلنــد
نزدیــک  Goddardبــه سرپرســتی دانشــگاه جــان هاپکینــز پیشــنهاد داده بــود؛ و بــاز هــم
ٔ
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اشــپیتزر نادیــده گرفتــه شــد امــا هی ـچگاه خرابــکاری نکــرد .تــازه در مــورد مــا نــه طــرح
مکانیابــی و اعــام طــرح کالن ملــی در شــورای پژوهشهــای کشــور را ثبوتــی مطــرح
کــرده بــود ،نــه در نوشــتن پیشــنهاد طــرح رصدخانـ ٔـه ملــی در دولــت نقــش داشــت ،و نــه
در ادامــه .مــن هــم همــواره گفتــه بــودم هرکــس و هــر کجــا مســؤل بشــود کمــک خواهــم
کــرد و انتظــار داشــتم هرکســی میتوانــد کمــک بکنــد نــه کارشــکنی.
ایــن روزهــا کــه در ســفر ایــن کتــاب تاریخچــه را میخوانــدم بــا خــودم گفتــم بیجهــت
یشــود و کشــوری مثــل ایــران در فشــار روحــی ،عصبــی ،ناراحــت
نیســت کشــوری آمریــکا م 
و پــر از دغدغــه.
هنــوز دهههــا راه داریــم تــا نســلی بــه وجــود بیاینــد کــه مریضگونــه رفتــار نکننــد.
انســانیتر باشــند ،از خلــق و خــوی حیوانــی و نــازل برکشــیده شــده باشــند و بــا عقــل و
شــعور بیشــتر رفتــار کننــد.
یکشنبه 30مرداد  -لوند ،سوئد

 12کتاب اول ،اسفند  ۸۵تا شهریور ۸۹

موضوعــی کــه در ایــن دفترهــا شــاید کمتــر بــه آن توجــه دادهام ایـ ٔ
ـده کلــی مــن در مــورد
جایــگاه رصدخانـ ٔـه ملــی و آینـ ٔ
ـده آن بــود.
در همــان ســال اول  ،1380کــه بــه وزارت علــوم رفتــم ایــن فکــر را مطــرح کــردم کــه
 IPMبــه صــورت انســتیتو ماکــس پالنــک در آلمــان اداره شــود .مجموعـهای از واحدهــای
پژوهشــی مســتقل در سراســر کشــور در چارچوبی کلی که هر لحظه بتوان پژوهشــکدهای
تعطیــل یــا تأســیس کــرد یــا پژوهشــکدهای از وزارت بــه آن ملحــق کــرد .ایــن ایــده  4ســال
ً
طــول کشــید تــا اساسـ ٔ
ـنامه آن هــم بــه تأییــد الریجانــی برســد و هــم وزارت .نهایتــا هــم
ابــاغ آن زمانــی انجــام شــد کــه دکتــر توفیقــی بعــد از دکتــر معیــن ،از وزارت کنــار رفــت.
ً
دولــت احمــدی نــژاد آمــد بــا وزیــر علــوم جدیــد .یعنــی دقیقــا دو مــاه بعــد از آمــدن وزیــر
جدیــد بــا امضــاء وزیــر قبلــی ابــاغ شــد.
در ایــن چارچــوب قــرار بــود پژوهشـ ٔ
ـکده رصدخانـ ٔـه ملــی ،کــه وابســته بــه وزارت تأســیس
ً
شــد و اساسـ ٔ
ـنامه آن را خــودم نوشــته بــودم بعــدا بــه  IPMدر چارچــوب مــدل ماکــس
پالنکــی ملحــق شــود .برنامـ ٔـه مــن ایــن بــود کــه در آینــده طــرح رصدخانــه پــس از ســاخت
ً
بــه ایــن پژوهشــکده وابســته شــود و مجموعــا در ســاختار علمــی  IPMقــرار بگیــرد.
دوشنبه  31مرداد  - 90لوند
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پــس از ابــاغ طــرح بــه پژوهشــگاه اولیــن گام برداشــته شــد .گام بعــدی کــه جزئیــات آن
در ایــن دفتــر آمــده اســت .هنگامــی برداشــته شــد کــه الریجانــی از وزارت طــی مراســمی
حکــم گرفــت بــه عنــوان سرپرســت ایــن پژوهشـ ٔ
ـکده رصدخانــه ملــی -پژوهشــکدهای کــه
هنــوز هیــچ ارتبــاط قانونــی بــا  IPMنداشــت.
گام بعــد را برداشــتیم .پیشــنهاد کــردم هيئــت امنــای  IPMهمــان هيئــت امنــای
پژوهشـ ٔ
ـکده رصدخانــه ملــی بشــود .ایــن کار هــم بــا تأخیــر امــا باالخــره انجــام شــد .ایــن
گام اولیــن گام قانونــی بــرای وابســتگی پژوهشـ ٔ
ـکده رصدخانــه  IPMاســت .هنــوز گام
دیگــری برداشــته نشــده اســت.
ســر در پژوهشـ ٔ
ـکده نجــوم ،تابلویــی اســت بــه خــط اســتاد امیرخانــی بــا ایــن عنــوان:
ِ
رصدخانـ ٔـه ملــی ایــران! بــه عمــد نــه لفـ ِـظ طــرح و نــه کلمـ ٔـه پژوهشــکده را بــه کار بــردم.
تــا هرکســی در هــر زمــان هــر تلقــی کــه میخواهــد بکنــد بــه ایــن امیــد کــه در نهایــت،
ٔ
ـکده نجــوم ،پژوهشـ ٔ
پژوهشـ ٔ
رصدخانــه ملــی یکــی
ـکده رصدخانـ ٔـه ملــی ،و نیــز طــرح
بشــوند .هنــوز هیــچ معلــوم نیســت ایــن مســئله بــه کجــا ختــم شــود .وزارت علــوم
ً
مســئهاش فعــا چیزهــای دیگــری اســت ،از جملــه تأســیس دانشــگاه دخترانــه و از ایــن
دســته امــور .متوجــه رشــد علــم نیســت .پژوهشــگاه و الریجانــی هــم ترجیــح میدهنــد در
ایــن امــر ســکوت کننــد یــا دســت کــم عجلــه نکننــد .مــا در دورانــی نیســتیم کــه ســازندگی
در علــم ،دسـ ِـتکم در وزارت علــوم الویــت داشــته باشــد .سیاســت همــه چیــز اســت.
سهشنبه یکم شهریور 90

 14کتاب اول ،اسفند  ۸۵تا شهریور ۸۹

بهرام مبشر و رصدخانه ملی ایران
اوایــل ســال  1383پــس از تصویــب طــرح در دولــت ،بهــرام بــه ایــران آمــد .یــادم هســت
در ماشــین بــه ســمتی میرفتیــم و مــن صحبــت از تصویــب طــرح در دولــت کــردم .بــا
حــرارت میگفــت کــه چــرا میخواهیــد ایــن همــه هزینــه بــرای رصدخانـ ٔـه ملــی بکنیــد.
یشــود و بازدهــی بیشــتری دارد .گفتــم اینطــور
بهتــر اســت وقــت رصــد بخریــد ارزان م 
ٔ
نیســت .اجــرای طــرح بــه خــودی خــود منافعــی بــرای توســعه علمــی ایــران دارد کــه بــا
هیــچ پولــی خریدنــی نیســت .نفــس فراینــد طراحــی و آمــوزش ایــن رصدخانــه جهشــی در
نجــوم ایــران ایجــاد خواهــد کــرد.
ایــن اواخــر کــه رفــت و آمــد او و همــکاری او بــا مــا بیشــتر شــده اســت ،میگفــت راســت
نطــور اســت .ایــن طــرح بســیار بــرای ایــران مفیــد بــوده اســت ،حتــی تــا
میگفتیــد همی 
همیــن االن کــه هنــوز  5ســال دیگــر مانــده تــا طــرح بــه ســرانجام برســد.
ٔ
هفته دیگر قرار است بیاید!
شنبه 30بهمن 1389

ٔ
رصدخانه ملی ایران
خاطرات
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سازمان مدیریت و گرفتن «ردیف بودجه» برای طرح
در وزارت کــه بــودم ،اوایــل ســال  84یــا نیمـ ٔـه دوم ســال  ،83بــه دنبــال گرفتــن ردیــف
بودجــه بــرای طــرح رصدخانـ ٔـه ملــی بــودم .امــور کارشناســی را خانــم خزائــی انجــام
م ـیداد کــه در ایــن مــوارد بســیار ورزیــده بــود .آقــای آلابراهیــم پیگیــری را در ســازمان
مدیریــت انجــام م ـیداد .میدانســتم کــه کارشناســان در ســازمان مدیریــت کارهــا را
معطــل میکننــد مگــر برایشــان نفــع مالــی داشــته باشــد .آلابراهیــم هــم چنــدان اهــل
ایــن نبــود کــه [ .]...پرونـ ٔ
ـده مــا چنــد بــار گــم شــد .هربــار از نــو مــدارک را میفرســتادیم.
ســرانجام مجبــور شــدیم [ .]...بــه آلابراهیــم گفتــم چــارهای نیســت .همیــن کار را بکنــد
و وقتــی [ ]...کار گرفتــن ردیــف هــم روان شــد .ســرانجام ریــف بودجــه گرفتیــم.
همیــن شــد کــه در تابســتان  ،84شــاید مــاه آخــری کــه در وزارت بــودم مصاحبـهای کــردم
در مــورد ســازمان مدیریــت و گفتــم کــه کارشناســان تــا چــه انــدازه مانــع پیشــرفت امــور
هســتند و رشــوه چقــدر آنجــا رایــج اســت و اینکــه چطــور وزیــری پشــت در اتاق کارشناســان
معطــل میمانــد و گفتــم تــا کنــون هیــچ ريیــس جمهــوری نتوانســته اســت ایــن ســد را
بشــکند .مصاحبهکننــده ایــن مصاحبــه را ماههــا بعــد ،نــه در ایــران،کــه در بیبیســی
چــاپ و منتشــر کــرد .پــس از آن بــود کــه دولــت احمــدی نــژاد ســازمان را منحــل کــرد.
خرداد 90
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شروع یادداشتهای روزانه
از اواخر سال ۱۳۸۵
ٔ
رصدخانه ملی ایران
طرح

85/12/23
جلســه هیئــت امنــا مرکــز (پژوهشــگاه) برگــزار شــد .گرچــه وزیــر و معــاون (زاهــدی و
کبکانیــان) در ابتــدا مخالفــت نشــان دادنــد امــا بــا حمایــت و توضیحــات حــداد عــادل
(رئیــس مجلــس) موضــوع پژوهشـ ٔ
ـکده رصدخانــه بــه تصویــب رســید.
بنابرایــن قــرار شــد پژوهشـ ٔ
ـکده نجــوم و اختــر فیزیــک پژوهشــگاه همــان پژوهشــکدهای
باشــد کــه وزارت علــوم (از زمــان خــود مــن) مصــوب کــرده بــود.
بــه ایــن ترتیــب یکــی دیگــر از ابهامهــا و مشــکلهای ســر راه پــروژه رصدخانــه ملــی کــه
بــه خصــوص ثبوتــی ایجــاد میکــرد برطــرف شــد .بایــد هنــوز منتظــر بقیــه پسلرزههــا بــود
امــا لـ ٔ
ـرزه اصلــی پشــت ســر گذاشــته شــده بــود.

86/1/4

امــروز بــا ژاک کالیــن ،رئیــس رصدخانـ ٔـه نیــس ،بــا همســرش خانــم دکتــر محیایــی ،قــرار
ً
داشــتم .راجــع بــه همــکاری رصدخانـ ٔـه نیــس بــا رصدخانـ ٔـه ملــی هــم صحبــت شــد مجــددا
قــول همــکاری داد .قــرار خاصــی گذاشــته نشــد .جــز ایــن کــه بــا چنــد نفــر در فرانســه در
زمینههــای مختلــف صحبــت کنــد.

86/1/7
اولین قرار مدیریتی با آلابراهیم و مهندس اصالنی امروز گذاشته شد.
ســوال مــن در مــورد نمــودار مدیریتــی بــود کــه در شــورای راهبــری مطــرح کــرده بــودم.
یکــرد کــه کلیــات نمــودار را بــه هــم مـیزد .در ایــن جلســه
اصالنــی اصالحاتــی پیشــنهاد م 
ٔ
بــه نتیجــه نرســیدیم .قــرار شــد جلس ـههای دیگــر باشــد تــا نتیجــه نهائــی.
بــا آلابراهیــم در مــورد طــرح مالــی صحبــت کــردم .بــا فــرض ایــن کــه تخصیــص ســال
 85بــه زودی (آخــر فروردیــن) بــه دســت مــا برســد توزیــع موقتــی تعییــن کردیــم .قــرار شــد
آلابراهیــم آن را مــدون کنــد.
ٔ
رصدخانه ملی ایران
خاطرات
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86/1/11
بــا آلابراهیــم صحبــت شــد کــه وبــگاه پژوهشــکده و رصدخانــه را راهانــدازی کنیــم .قــرار
شــد وبــگاه پژوهشــکده بــه خــود پژوهشــگاه ســپرده شــود امــا بــرای رصدخانــه جدا گانــه
بنویســیم.
در عیــن حــال بــرای تبلیغــات رســانهای قــرار شــد شــخص مناســبی را پیــدا کنیــم و بــا
او قــرارداد ببندیــم ،تــا هــم بــرای مجلـ ٔـه نجــوم مطلــب تهیــه کنــد و هــم بــرای ٔ
بقیــه
رســانههای نوشــتاری ،دیــداری و شــنیداری ،از طــرف دیگــر در فکــر تهیـ ٔـه بروشــورهای
تبلیغاتــی هــم باشــیم.

86/1/18
امــروز بــا دکتــر توســلی قــرار داشــتم .توســلی بــه تفصیــل از نامرادیهــای روزگار و فشــار بــر
مدرســه اپتیــک صحبــت کــرد .مــن هــم بــه تفصیــل از پـ ٔ
ـروژه رصدخانــه صحبــت کــردم.

86/1/22
دکتر کاویانی
امروز با او در دو مورد صحبت کردم:
1 .1موضوع کنترل اپتیک فعال (زنده) و تلسکوپ
2 .2مدیریت دادهها
بــه موضــوع کنتــرل عالقــه زیــاد داشــت و قــرار شــد مطالعــه در ایــن زمینــه را شــروع کنــد و
بــه عــاوه قــرار بعــدی بــا نقـشآرا (دانشــجوی دکتــرای جســور در تبریــز) باشــد کــه او هــم
در ایــن زمینههــا توانــا اســت .شــاید بتوانــد موضــوع رسـ ٔ
ـاله دکتــرا در ایــن زمینــه تعریــف
کــرد.
در مورد موضوع دوم هم اطالعاتی داشت و مشورت شد.
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86/1/25
آروین صداقت کیش
شــنیده بــودم در مــورد  VOتجربــه دارد .بــرای ســمینار کیهانشناســی مرکــز از او دعــوت
کــرده بودیــم .امــروز صحبــت کــرد ،تجربــه او بیــش از حــد انتظــار مــن بــود .متوجــه شــدم
در ایــن زمینــه کســانی فعالیتهایــی در ایــران شــروع کردهانــد.
قــرار شــد در اولیــن فرصــت بــا وی و بعضــی دیگــر بــرای راهانــدازی یــک گــروه مطالعاتــی
مشــورت کنیــم.
ازطــرف دیگــر خســروی خودمــان بــا بــرادرش ،کــه دکتــرای کامپیوتــر دارد ،صحبــت کــرده
بــود در مــورد راهانــدازی گروهــی بــرای مدیریــت دادههــا .او هــم اظهــار عالقــه کــرده بــود
جلسـهای بــرای مشــورت بگذاریــم و دکتــر قدســی را از دانشــکده کامپیوتــر و دکتــر دانشــگر
را از دانشــکده ریاضــی (هــر دو شــریف) پیشــنهاد کــرده بــود کــه بــا آنهــا مشــورت شــود.
باغ الرک
بعدازظهــر هــم ســری بــه بــاغ الرک زدیــم .ســاختمان پــروژه در حــال آمادهســازی بــود.
قــرار قبلــی مــا بــرای جلسـ ٔـه روز دوشــنبه ســاعت  4در همــان ســاختمان تائیــد شــد.
پیــام آقــای آلابراهیــم از ســوئد آمــده بــود کــه دعوتنامــه بــرای کنســولگری رفتــه اســت
و از او خواســته شــده بــود کــه برنامــه ســفرش قــدری بــا انعطــاف باشــد.
 Roger Angelاز آریزونا برای عضویت در شورای بینالمللی عذرخواهی کرد.

86/1/27
اولین جلسه مدیریت پروژه رصدخانه در باغ الرک
ابتــدا صحبــت شــد کــه مستندســازی چگونــه انجــام شــود .قــرار شــد از نظــام کدگــذاری
کــه در معاونــت پژوهشــی برقــرار شــده بــود اســتفاده کنیــم .بــه عنــوان اولیــن ســند نمونــه
هــم همیــن نظــام نوشــته شــود .بــه عــاوه شــرح وظایــف مهنــدس پــروژه (آلابراهیــم)
بحــث شــد.
ٔ
رصدخانه ملی ایران
خاطرات
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قرار شد اسم ساختمان را آینه بگذاریم .پیشنهاد اربابی بود!

86/1/30
مصاحبه در خبرگزاری مهر؛

ٔ
رصدخانه ملی بود.
موضوع سال جهانی نجوم و
شــنیدم همــان روز انجمــن نجــوم جلســه داشــتهاند و قــرار شــده اســت جلسـهای بگذارنــد
کــه در آن بــه قــول خودشــان «رنجشهــای موجــود برطــرف شــود» .بــه وصالــی گفتــم
کــه جلســه بــرای چــه منظــور؟ کــدام رنجــش؟ میگفــت مطــرح میکننــد چــرا پژوهشـ ٔ
ـکده
نجــوم در  IPMباشــد؛ گفتــم ایــن موضوعــی اســت خــارج از اختیــار مــا .ا گــر میخواهیــم
بــه حرفـ ٔـه خــود ،و بــه خودمــان احتــرام بگذاریــم بایــد بدانیــم کــه ایــن تصمیــم وزارت
اســت و بایــد بــا وزیــر صحبــت کــرد .چــه ربطــی بــه مــن دارد .کــه تعجــب کــرد و گفــت مــا
ایــن را نمیدانســتیم.
روز یکشــنبه هفتـ ٔـه بعــد هــم کــه قنبــری بــه مــن زنــگ زد همیــن را مطــرح کــردم و گفتــم
کــه جلســه قبــل را هــم شــما در قزویــن گذاشــتید مــن هــم آمــدم .امــا ثبوتــی [ ]...و در
جلســه بــا زنــش حاضــر شــد .مــا کــه جلسـ ٔـه خانوادگــی نداشــتیم .مســائل حرفـهای را فقــط
میتــوان حرف ـهای بررســی کــرد .گفــت نــه اینبــار قــرار اســت در مــورد شــورای راهبــری
صحبــت کنیــم پذیرفتــم بــه شــرطی کــه موضو عهــا و چگونگــی مطــرح کــردن آنهــا
حرف ـهای باشــد.

86/2/3

ٔ
جلسه دوم در ساختمان آینه
فــرم ســندها بررســی و کمابیــش نهایــی شــد .ســندها بــه چنــد دســته تقســیم شــد کــه قــرار
ً
ً
نطــور شــروع کنیــم .در صــورت لــزوم بعــدا تصحیــح میکنیــم.
شــد فعــا همی 
بــاغ الرک دارد کمــی بــه خــود شــکل میگیــرد .هنــوز فیزیــک نمیتوانــد مســتقر شــود.
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
شــود .هنــوز پــول رصدخانــه پــول نشــده اســت! وزارت هنــوز مصمــم نیســت .کاشــکی
کمــی اراده و عــزم وجــود داشــت .کار ملــت بــه ســرانجام میرســید.

86/2/4
جلسه با نصیری و درودی

ســاعت  9صبــح بــه شــریف آمدنــد ،گــزارش مختصــری از مکانیابــی دادنــد و لــزوم ادامـ ٔـه
آن .خیالشــان را راحــت کــردم کــه مــن هــم لــزوم ادامـ ٔـه کار را بــا شــدت کمتــر میپذیــرم و
الزم میدانــم .بــا افــراد الزم از جملــه آقــای بهنــام هــم ،قــرارداد خواهیــم بســت.
همیــن امــروز دکتــر قنبــری تلفــن زد .صحبــت بــر ســر جلسـ ٔـه انجمــن بــرای رفــع کــدورت در
ـروژه رصدخانــه و پژوهشـ ٔ
جامعـ ٔـه نجــوم بــود بــه خاطــر پـ ٔ
ـکده نجــوم گفتــم حرفــی نــدارم
و در هــر جلس ـهای کــه بــه منافــع جامعـ ٔـه نجــوم کشــور کمــک کنــد شــرکت میکنــم امــا
بــه شــدت نگــران گفتگوهــای خالهزنکــی و نیــز رفتارهــای غیــر حرفـهای هســتم .نمونــه
جلس ـهای بــود کــه در قزویــن برگــزار شــد و ثبوتــی بــا همســرش شــرکت کــرد کــه کاری
غیرحرفـهای بــود .نکتـ ٔـه دیگــر اینکــه دســتور جلســه هــم بایــد حرفـهای انتخــاب شــود .در
چنیــن جلسـهای نمیتــوان بــه ســبک قــال یقــول صحبــت کــرد .نمیتــوان بــه مــواردی
پرداخــت کــه در اختیــار جمــع نیســت .شــما قــول بدهیــد جلســه را حرفـهای کنتــرل کنیــد.
در ایــن صــورت بــا کمــال میــل حاضــر میشــوم .بــد اســت کــه انجمــن و اجتمــاع نجــوم
ایــران رفتارهــای خالهزنکــی از خــودش بــروز دهــد.
***
آرنــه آردهبــرگ لیســت پیشــنهادی خــودش را بــرای شــورای بینالمللــی رصدخانــه
فرســتاد .نوشــتم کــه پیغمبریــان را هــم اضافــه میکنیــم و جمــع بیــش از  5نفــر نشــود .بــه
عهـ ٔ
ـده او گذاشــتم کــه بــر ایــن مبنــا مذا کــرات را شــروع کننــد.
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86/2/10
جزئیات اسناد رصدخانه مطرح شد :انواع سند و کدگذاریهای الزم.
ســندها دو زبانــه تهیــه میشــود .همیــن روش را هــم بــرای پژوهشـ ٔ
ـکده نجــوم اعمــال
خواهیــم کــرد.

86/2/18
جلسه رصدخانه ،ساختمان آینه
قــرارداد آلابراهیــم کمابیــش نهایــی شــد .قــرار شــد پــس از آن قــرارداد اربابــی بــه عنــوان
طــرح تهیـ ٔـه دفترچـ ٔـه راهنمــای تلســکوپ ،بخــش علمــی ،تهیــه شــود .بــه عــاوه تقاضــای
بودجــه کافــی بــرای ســال  86قــرار شــد توجیهــی بــرای ریاســت جمهــوری نوشــته شــود.
متأســفانه بــرای ســال  86تنهــا حــدود چهارصــد و بیســت میلیــون تومــان بودجــه
تصویــب شــده اســت .قرارشــد توجیــه طــوری نوشــته شــود کــه بتــوان همیــن امســال آینــه
را ســفارش داد .آقــای حقیقــت توضیــح داد کــه بــرای بــاز کــردن  LCتمــام مبلــغ قــرارداد
بایــد در اختیــار بانــک قــرار گیــرد .در توجیــه بــرای ریاســت جمهــوری الزم بــود ایــن نکتــه
در نظــر گرفتــه شــود.

86/2/20
بنــا بــه پیشــنهاد دکتــر قنبــری جلسـهای در انجمــن نجــوم برگــزار شــد تا به قول خودشــان
اختالفنظرهــا مطــرح شــود و رفــع نگرانــی بشــود .گفتــم صحبــت بــا ثبوتــی در قزویــن کــه
بیاثــر 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
راهبــری تنهــا کیاس ـتپور! ثبوتــی هــم نیامــد و پیغــام داده بــود کــه ماشــینی در جلــو
ماشــین او پــارک کــرده اســت و نمیتوانــد بیایــد .از دفتــرش تــا انجمــن فقــط  10الــی 15
دقیقــه پیــادهروی بــود ،آژانــس هــم فــراوان ،گفتــه بــود ا گــر الزم شــد میتوانــد تلفنــی در
جلســه شــرکت کنــد!
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بــه هــر حــال صحبتهــای گذشــته تکــرار شــد و حــرف جدیــدی نبــود .جــز اینکــه دکتــر
ٔ
پژوهشــکده
قنبــری میگفــت تــا زمانــی کــه وزارت علــوم تصمیــم قطعــی در مــورد
رصدخانــه نگیــرد و نیــز در مــورد خــود رصدخانــه مــا نمیتوانیــم شــورای راهبــری جدیــد را
جــدی بگیریــم و مشــارکت کنیــم .کــه البتــه حــرف بیمعنایــی بــود و نشــان از ناپختگــی
م ـیداد .خالصــه حرفــی بــرای گفتــن نداشــت جــز اینکــه «مــن آنــم کــه رســتم یلــی بــود
در سیســتان» .ایــن گفتگوهــا نشــان مـیداد کــه جامعـ ٔـه نجــوم مــا تــا چــه انــدازه نحیــف
اســت و خــام.
پــس از ایــن جلســه بــود کــه مصمــم شــدم نام ـهای بــه ثبوتــی بنویســم و بگویــم بهتــر
اســت از ریاســت تحصیــات تکمیلــی اســتعفا بدهــد!

86/2/24
بــا توجــه بــه بحــث در شــورای راهبــری بــا نصیــری تمــاس گرفتــم کــه در اولیــن فرصــت
بــرای یــک جلسـ ٔـه فنــی مربــوط بــه مکانیابــی بــه ایــران بیایــد کــه تاریــخ  10ـ  14ژوئیــه
ً
فعــا مطــرح شــد .امــا الزم بــود ابتــدا بــا یــک متخصــص مکانیابــی اروپایــی هــم قــرار
بگذاریــم .ســارازین ( )Sarazinاز  ESOآمــاده نبــود.

86/3/7
بــا ســازمان فضائــی کشــور جلســه داشــتم کــه قــرار شــد راهــوار و رحیمیتبــار هــم باشــند.
شــایعههای فراوانــی بــود کــه ایــن ســازمان یــک تلســکوپ دو متــری خریدهاســت .بعــد
از جلسـهای کــه قبــل از عیــد بــا آنهــا داشــتم و اصــرار بــر خریـ ِـد تلســکوپ دو متــری از ســاژم
(فرانســه) داشــتند .دیگــر چیــزی از آنهــا نشــنیده بــودم .ایــن جلســه بنــا بــه تقاضــای خــود
آنهــا برگــزار شــده بــود .در ایــن جلســه گفتنــد کــه قصــد خریــد یــک تلســکوپ بــزرگ را
ندارنــد .مطمئــن نبــودم کــه راســت میگوینــد!
گفتــم مــن ناچــارم شــما را بــه لحــاظ چاال کــی اداری محــک بزنــم .شــما کنــد عمــل
میکنیــد .بــه هــر حــال پــس از صحبتهــای دوطــرف قــرار شــد قــراردادی تنظیــم بشــود
کــه بــا پیشنویــس آن موافقــت کــرده بــودم.
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پیشــنهاد کــردم تــا آخــر شــهریور برنامــه کوتاهمــدت (یکــی دو ســاله) بــه آنهــا بدهیــم و تــا
آخــر ســال یــک برنامــه میانمــدت پنــج ســاله؛ بــه عــاوه قــرار شــد خودشــان بــه هرطریــق
کــه صــاح میداننــد قــرارداد را نهایــی کننــد و بــرای امضــا بفرســتند.

86/3/10

امــروز پنجشــنبه بنــا بــر برنامـ ٔـه قبلــی بــه مــکان رصدخانــه مرکــزی رفتیــم .آقــای الریجانــی
همــراه بــود ،و راهــوار و کیاس ـتپور از شــورای راهبــری .آقــای بهنــام در دو هفتـ ٔـه قبــل
آنجــا را آمــاده کــرده بــود .مــا قــرار بــود قبــل از ســاعت  4بعــداز ظهــر بــه خروجــی نیاســر
بزرگــراه کاشــان برســیم و از آنجــا بــا آقــای بهنــام بــه ســمت رحــق حرکــت کنیــم ،کــه حــدود
 5بعدازظهــر رســیدیم .جــاده بــه علــت بارندگــی شــب قبــل در جــای جــای آن پــر ِگل بــود.
گرچــه ماشــینها صحرایــی بودنــد امــا لندکــروز الریجانــی در دو ســه جــا مشــکل پیــدا کــرد.
ســرانجام بــه قلــه رســیدیم ،ســاعت  7شــب بــود و هنــوز میشــد اطــراف را دیــد .هــوا رعــد
و بــرق بــود و بارانــی .شــب حــدود  11:30بــه پائیــن حرکــت کردیــم.
ایــن بازدیــد و دیــدن ســختی کار مکانیابــی روی همــه ،بــه خصــوص همراهــان
غیرمنجــم تأثیــر زیــاد گذاشــت و حمایــت از پــروژه و پذیــرش حرف ـهای بــودن آن از آن
پــس دو چنــدان شــد.

86/3/11

واقعـ ٔـه قابــل ذکــر در ایــن مــدت مخالفــت اولیــه آلابراهیــم بــا متــن قــراردادش بــود کــه از
آن تعجــب کــردم .البتــه ایــن مخالفــت دقــت و نگرانــی او را نشــان مـیداد .او بــه وضــوح
از سرنوشــت خــود وخانــوادهاش هراســان بــود .گرچــه تصمیــم گرفتــه بــود کــه آینـ ٔ
ـده خــود
را بــه رصدخانــه متصــل کنــد امــا هــم بــه لحــاظ مالــی نگــران خــود و خانــوادهاش بــود و
هــم بــه لحــاظ فنــی نگــران موفــق نبــودن در فراینــد طراحــی تلســکوپ.
مــن دلــم قــرص بــود کــه او ا گــر بتوانــد ســختیهای معیشــتی ایــن روزهــای خــودش
ٔ
آینــده رصدخانــه
را تحمــل کنــد آینــده روشــنی در پیــش خواهــد داشــت .او را مدیــر
میدیــدم .همیــن را هــم روزی بــه او گفتــم.
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86/3/12

از امــروز شــنبه تــا شـ ٔ
ـنبه آینــده مدرســه و کارگاه کیهانشناســی داریــم کــه کارهــای
ً
رصدخانــه عمــا متوقــف خواهــد بــود .شــنیدم از دکتــر اربابــی کــه مجیــد (آلابراهیــم)
ایــن روزهــا بســیار مســتأصل اســت (بــه لحــاظ مالــی) .میدانســتم ایــن روزهــا نمیشــود
کاری کــرد .بــه خصــوص کــه حقیقــت هــم تهــران نبــود امــور مالــی را پیگیــری کنــد.
ایــن هفتــه تــا  20خــرداد را ســخت مشــغول مدرســه و کارگاه بــودم .شــنبه  3/19قــرار بــود
حقیقــت برگــردد.

86/3/19

امــروز بعدازظهــر کــه مدرســه و کارگاه تمــام شــده بــود ،جلسـ ٔـه رصدخانــه را بــدون
حضــور حقیقــت تشــکیل دادیــم .آلابراهیــم بســیار ناراحــت و برآشــفته بــود .شــروع کــرد
بــه صحبــت گفــت کــه از امضــا قــراردادش دو تــا ســه هفتــه میگــذرد .هنــوز در دفتــر
پژوهشــکده مانــده اســت .بــا توجــه بــه اوضــاع اداری ایــران ،پیشبینــی کــرد کــه ثبــت
و پرداخــت قســط اول دســت کــم ســه هفتــه طــول بکشــد .امــا او هفتـ ٔـه آینــده بایــد بــه
ســوئد بــرود .تــا بــه حــال او را ایــن انــدازه آشــفته ندیــده بــودم .میگفــت کارهــای ایــران
ـتگی همــه چیــز (در واقــع
وابســته بــه شــخص اســت .نگــران پــروژه ،نقــش او ،و وابسـ ِ
ـور مــن در مدیریــت پــروژه بــود .ســعی کــردم او را آرام کنــم.
زندگــی و آینــدهاش) بــه حضـ ِ
میدانســتم گوشــش بــه ایــن حرفهــا بدهــکار نیســت .از سـ ِـر احتــرام حرفــی نمـیزد .امــا
بــاورش نمیشــد .بیــش از حــد تحــت فشــار بــود .ســعی کــردم بــا ایــن خبــر دلــش را خــوش
کنــم ،کــه معــاون اول رئیــس جمهــور احمــدی نــژاد قــرار اســت بــرای کلنگزنــی بیایــد .در
دلــم میگفتــم خــدا کنــد آقایــان وزارت علــوم زودتــر بجنبنــد و از مســخ بــودن بــه درآینــد.
بودجـ ٔـه مــا هنــوز نیامــده بــود .وزارت در تردیــد بــود .شــجاعت و تــوان تصمیمگیــری
نداشــتند.
ـود مــن هــم قــرار بــود پنجشــنبه بــرای شــرکت در کنفــراس کیهانشناســی آلبانــوا بــه
خـ ِ
ســوئد بــروم .ســخت نگــران وضــع آلابراهیــم بــودم و بعضــی کارهــای اداری دیگــر؛
ٔ
رصدخانه ملی ایران
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از جملــه روانــه کــردن احســان کورکچــی کــه میبایســتی  15میلیــون تومــان وجــه نقــد
وثیقــه میگذاشــت تــا بــه فرانســه بــرود.

۸۶/۳/۲۰

بــا دکتــر الریجانــی تلفنــی صحبــت کــردم .مــی خواســتم بدانــم نتیجـ ٔـه جلســه او بــا وزیــر
چــه شــده اســت کــه هفتـ ٔـه پیــش برگــزار شــده بــود .گفــت :جلســه بیــش از دو ســاعت
طــول کشــیده بــود .شــنیده بــودم کــه جلسـ ٔـه خســتهکنندهای بــوده اســت بــا وزیــرو
معــاون پژوهشـیاش .در مــورد پژوهشـ ٔ
ـکده نجــوم مســئله داشــتهاند .ســرانجام موافقــت
کــرده بودنــد کــه:
ٔ
ٔ
رصدخانه وزارت به پژوهشگاه وابسته شود
پژوهشکده
1 .1
2 .2حکم ریاست پژوهشکده با الریجانی باشد نه من
3 .3بودجــه ســال  85کــه نزدیــک بــه چهــار مــاه اســت کــه بــه وزارت آمــده بــه مرکــز
پرداخــت شــود.
الریجانــی بنــد  2را بــه وضــوح نمیگفــت امــا بــرای مــن مشــکل روشــن بــود .بــه او گفتــم
بنــده بــا هــر تصمیمــی کــه منجــر بــه پیشــرفت کار پـ ٔ
ـروژه رصدخانــه باشــد موافقــم و از
طــرف مــن نگــران هیچچیــز نباشــند.

86/3/21
حقیقــت هنــوز از ســفر نیامــده بــود .تصمیــم بــه اقــدام گرفتــم .قــرارداد مجیــد را بــا
ً
یادداشــتی دســتی بــرای آقــای مهربــان ،معــاون اداری مالــی مرکــز فرســتادم کــه لطفــا هــر
چــه ســریعتر امــور مربــوط بــه ثبــت قــرارداد و پرداخــت قســط اول انجــام شــود .روز قبــل
بــه الریجانــی گفتــه بــودم کــه ایــن موضــوع چقــدر اهمیــت دارد و الزم اســت منبــع مالــی
بــرای پرداخــت قســط اول قــرارداد مهیــا شــود.
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86/3/22
امــروز حقیقــت از ســوئد برگشــته بــود .جزئیــات امــور مربــوط بــه مجیــد و احســان را بــا
ً
او مطــرح کــردم تــا پیگیــری کنــد .عمــا تصمیــم گرفتــم کــه بــه ســوئد نــروم و باشــم تــا
یشــود.
مطمئــن شــوم ایــن امــور بــه موقــع انجــام م 
همیــن امــروز بــا مجیــد بــه طالقــان رفتیــم .فرصــت خوبــی بــود تــا بــا جزئیــات راجــع بــه
کارهــای رصدخانــه و نجــوم آماتــوری ایــران صحبــت کنیــم .روز قبــل ویزایــش را گرفتــه
بــود .بــه او گفتــم ســفرش را چنــد روزی بــه تعویــق بینــدازد تــا همــه چیــز بــه موقــع انجــام
شــود.
فهرســتی تهیــه کردیــم از امــور مربــوط بــه پــروژه بــا جزئیــات .آرامتــر بــود .بــه او گفتــم:
چــه اقدامهایــی انجــام دادهام و مسـ ٔ
ـئله قســط اول قــراردادش را بــه موقــع حــل خواهیــم
کــرد.
خوشــبختانه حمایــت الریجانــی از پــروژه ،ســفر بــه مــکان مرکــزی و دیــدن ســختیهای
مکانیابــی ،رفتــار مناســب بــا آقــای مهربــان ،همگــی داشــت کارســاز میشــد و امیــدواری
مــن بــه حــل مشــکالت بیشــتر از چنــد روز پیــش شــده بــود.

 ،86/3/23چهارشنبه

بعدازظهــر در دفتــر مجلـ ٔـه نجــوم مراســمی بــرای خداحافظــی مجیــد آلابراهیــم برگــزار
ً
شــد .تقریبــا همــه بودنــد جــز دکتــر خواجهپــور .تاریــخ مجلــه را هرکســی بــه نحــوی مــرور
میکــرد .همــکاران جوانتــر برایشــان خــوب بــود بداننــد مجلــه چگونــه ســرپا نگــه داشــته
شــده اســت .گفتــم چگونــه در مرحل ـهای کــه مجلــه ســخت در فشــار بــود ،اوائـ ِـل دهـ ٔـه
هفتــاد ،ماشــینی را کــه تــازه بــه صــورت قســطی از کرمــان خــودرو گرفتــه بــودم بــه نفــع
مجلــه فروختــم! و چنــد مــاه بعــد قیمتهــا چنــد برابــر شــد چــه افســوس خــوردم .بــه
هــر حــال نقــش آلابراهیــم در ســالهای گذشــته تعیینکننــده بــوده حــاال چنــد نفــری
قــرار شــده بــود کارهــای او را بــه عهــده بگیرنــد .فصــل جدیــدی بــرای مجلــه بــود و بــرای
ً
رصدخانــه ،نمیتوانســتیم ایــن موضــوع را فــورا در مجلــه مطــرح کنیــم .گرچــه حــق ایــن
ٔ
رصدخانه ملی ایران
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بــود .بدخواهــان زیــادی بودنــد کــه ممکــن بــود هــم بــه او لطمــه بزننــد هــم بــه مجلــه
هــم بــه رصدخانــه!

 ،86/3/24پنجشنبه

مشــکل آلابراهیــم حــل شــد! قســط اول قــراردادش را گرفــت .بلیــط بــرای پنجشـ ٔ
ـنبه
آینــده گرفــت .میدانســتم کمــی بــاورش نمیشــود .خوشــحال بــودم کــه میدیــد دنیــای
ً
یشــود .حــاال حتمــا دیگــر از نپذیرفتــن کار در انگلیــس و مانــدن در
دیگــری برایــش بــاز م 
یشــد ،بلکــه میتوانســت در مقابــل خانــواده و اطرافیانــش
ایــران نــه تنهــا ناراحــت نم 
ســربلند باشــد .شــده بــود طــراح تلســکوپ ملــی ایــران.
او را از هــم اکنــون بــه عنــوان مدیــر رصدخانـ ٔـه ملــی ایــران میدیــدم .شــکی نبــود کــه
برازنـ ٔ
ـده ایــن ســمت خواهــد شــد .گرچــه هنــوز بعضــی از ظرفیتهــای او را نســنجیده
بــودم ]...[ .شــروع کار پــروژه بــرای مــن امــروز بــود! گرچــه هنــوز وزارت کار انتقــال وجــوه
ً
را بــه پژوهشــگاه بــه انجــام نرســانده بــود تــا رســما زمــان صفــر آغــاز شــود.
کار خــروج از کشــور احســان کورکچــی پیــش میرفــت .امــا هنــوز نمیتوانســتم
همزمــان ِ
ً
مطمئــن شــوم کــه ســفر او بــه پاریــس قطعــی اســت .پــس ســفر خــودم را قطعــا لغــو کــردم
تــا بمانــم و در ایــن لحظههــا امــور را بــا اطمینــان دنبــال کنــم.
ً
از طــرف دیگــر کار پرداخــت بــه آقــای بهنــام ،کــه فعــا شــخص کلیــدی در پیگیــری امــور
یکــردم .مشــکالت فراوانــی داشــت از
مکانیابــی در منطقـ ٔـه کاشــان بــود ،را دنبــال م 
نکــه چنــد ماهــی بــود قــرارداد نداشــت  ،خــرج کــرده بــوده و دریافتــی نداشــت،
جملــه ای 
ٔ
دو ماشــین مکانیابــی در اختیــارش بــود کــه بیمــه آنهــا تمــام شــده بــود.
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 ،86/3/30چهارشنبه
ساختمان آینه
ٔ
جلسه رصدخانه در مورد فعالیتهای رسانهای (اینانلو ،آلابراهیم ،بابک امینتفرشی ،حقیقت)

بــه تفصیــل صحبــت شــد کــه چگونــه و در چــه جهــت فعالیــت رســانهای بــه نفــع پــروژه
داشــته باشــیم .پــس از بحــث مفصــل ســاختاری تهیــه شــد کــه کمابیــش همــه موافــق
بودنــد .خــود مــن نظــر چنــدان مثبتــی نداشــتم و قــرار شــد آقــای اینانلــو ایــن ســاختار را
همــراه بــا یــک طــرح اجرایــی کلــی بــه مــا پیشــنهاد دهــد تــا پــس از بررســی بــه ســمت
فــاز اجرائــی آن برویــم .مستندســازی تصویــری بخشــی از نکتههــا بــود کــه بررســی شــد.
اینانلــو وقتــی شــنید کــه پـ ٔ
ـروژه رصدخانــه بزرگتریــن طــرح پژوهشــی کشــور اســت و مــا
آن را در چنیــن محلــی (محقــر وســاده) ســاختمان آینــه در بــاغ الرک شــروع کردهایــم بــا
ً
نابــاوری میگفــت مثــا همیــن محــل و جلســه را بایــد فیلــم گرفــت و بــرای آینــدگان نــگاه
داشــت.
ایــن آخریــن روز حضــور مجیــد در ایــران بــود و فــردا به ســوئد میرفت .پروژه را شرو عشــده
تلقــی میکــردم .قــرار اســت فــردا مجیــد و ســپهر اربابــی ،کــه او هــم از اســتکهلم بــه مجیــد
میپیوســت ،هــر دو بــا آرنــه آردهبــرگ جلســه داشــته باشــند و همــه بــا هــم تلفنــی صحبــت
کنیــم .گرچــه بــه مجیــد گفتــم بهتــر اســت صحبــت تلفنــی را بــه جمعــه ظهــر بــه وقــت
محلــی لونــد موکــول کنیــم.
همیــن امــروز هــم مطلــع شــدم کــه آقــای دکتــر کبکانیــان معــاون وزارت عتــف ســرانجام
پــس از حــدود  5مــاه امضــا کــرده اســت کــه بودجــه رصدخانــه (ســال  )85بــه حســاب مرکز
واریــز شــود .بــه ایــن ترتیــب حــدود دو هفتـ ٔـه دیگــر مــا اعتبــارات ســال ( 85ســال گذشــته)
پــروژه را دریافــت خواهیــم کــرد!
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86/3/31
آلابراهیم رفت.
احســان هــم کارش درســت شــد .مجــوز گرفــت و هفتــه بعــد بــه پاریــس م ـیرود .ایــن
چنیــن اعــزام یــک دانشــجوی دکتــرا بــرای مــدت یــک مــاه بــا بورسـ ٔ
ـیه فرانســه بــه پاریــس
ً
مشــکل اســت .تــازه مــن شــخصا مســئولیت آن را پذیرفتـهام کــه او بــه ایــران برگــردد15 .
میلیــون تومــان (از پــول شــتابگر کــه از دکتــر ارفعــی گرفت ـهام) بــه عنــوان پــول شــخصی
بــه ضمانــت در بانــک گذاشــتهام!

 ،86/4/1جمعه
ساعت  2بعداز ظهر
تلفــن از لونــد ،ســپهر اول صحبــت کــرد ،حــرف آنهــا ایــن بــود کــه مکانیابــی بایــد دقیقتــر
باشــد و پارامترهــای بیشــتری بررســی شــود .گرچــه میدانســتم کــه گــروه دکتــر نصیــری
انــواع پارامترهــا را در نظــر گرفتهانــد ،امــا نگرانــی مــن بیشــتر شــد.
ً
قبــا شــنیده بــودم بعضــی مکانهــا ،کــه ابتــدا بــر مبنــای اطالعــات هواشناســی مناســب
ً
بــه نظــر رســیدهاند ،مثــا محلهایــی در یاســوج یــا چهارمحــال بختیــاری ،بــه علــت
دسترســی ســخت کنــار گذاشــته شــدهاند .دو محــل منطقـ ٔـه کاشــان و مرکــزی هــم طــوری
یشــوند .از طــرف دیگــر فشــار سیاســی کــه
اســت کــه چراغهــای شــهر کاشــان دیــده م 
دولــت (معــاون اول رئیــس جمهــور آقــای دکتــر داوودی) میخواهــد هــر چــه زودتــر
«کلنگــی» بزنــد! بــه هرحــال گفتــم مــن هــم موافقــم کــه مکانیابــی هرچــه دقیقتــر
ـود آرنــه هــم بــرای همایــش فنــی مکانیابــی اواخــر مــرداد مــاه
باشــد .پــس بهتــر کــه خـ ِ
بــه ایــران بیایــد.
ً
قبــا قــرار شــده بــود کــه  Aziz Zyadاز دانشــگاه نیــس بــه ایــران بیایــد و در یــک جلســه
فنــی بــا گــروه نصیــری جزئیــات دادههــا بررســی شــود و مــکان نهایــی انتخــاب شــود.
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آرنــه در حیــن مذا کــره تلفنــی گفــت کــه مــا بایــد بــه ســمت یــک تلســکوپ ســه متــری
برویــم .قیمــت از  5میلیــارد بــه حــدود ده میلیــارد تومــان میرســید .گرچــه مطمئــن
نبــودم در شــرایط موجــود بتــوان چنیــن بودج ـهای از دولــت خواســت امــا گفتــم باشــد!
ـوردن شــروع پــروژه همــراه بــود بــا تردیــد در مکانیابــی و افزایــش
بنابرایــن کلیــد خـ ِ
چش ـمگیر هزینههــا! بس ـماهلل!

 ،86/4/4دوشنبه

ٔ
جلسه رصدخانه را با آقای حقیقت داشتیم.
اربابی از لوند برگشته است .بعداز ظهر
اربابــی توضیــح مختصــری از صحبتهــا بــا آرنــه و او ،کــه حــرف جدیــدی نبــود ،جزئیــات
پارامترهایــی کــه آرنــه الزم میدیــد بــرای بحــث نهائــی مــکان در نظــر گرفتــه شــد .قــرار
شــد آنهــا را منظــم کنــد و بــرای نصیــری بفرســتیم تــا دادههــای الزم را بــرای بحــث در
همایــش فنــی مکانیابــی آمــاده کنــد.
ـکل اولیـ ٔـه وبــگاه رصدخانــه را آمــاده کــرد .بحــث شــد و پیشــنهادها قــرار شــد
حقیقــت شـ ِ
اعمــال شــود.
مشــکلی کــه پیــش آمــد روی اختصــار  INOبــود .بــه همیــن نــام وبگاهــی راه انــدازی
شــده بــود (مربــوط بــه انجمــن پرســتاری ایــران) .بحــث طوالنــی کردیــم بــرای اختصــار
انگلیســی رصدخانــه .نظرهــا بــه ســمت  INOرفــت .امــا تصمیــم نهائــی گرفتــه نشــد.
بعــد از ایــن جلســه بــه مرکــز رفتــم .دکتــر الریجانــی بــه بخــش فیزیــک آمــده بــود .پیــش
او رفتــم کــه بــا علیشــاهیها مشــغول صحبــت بــود .صحبــت عــوض شــد و بــه تفصیــل
در مــورد رصدخانــه صحبــت شــد .در مــورد مــکان .اهمیــت سیاســی کلنگزنــی .تمایــل
وزارت عتــف بــرای برگــزاری مراســمی بــه مناســبت راه افتــادن پــروژه و پژوهشــکده کــه
مــن هــم اســتقبال کــردم.
ً
قــرار شــد حتــی ا گــر گــروه فنــی نظــر موافــق بــا مــکان نداشــت «کلنگــی» زده شــود و بعــدا
فکــری بکنیــم!
ٔ
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بــه خصــوص کــه هفتـ ٔـه دولــت بالفاصلــه هفتـ ٔـه بعــد از همایــش فنــی مکانیابــی اســت و
خــوب اســت كلنگزنــی در همــان هفتــه دولــت اتفــاق بیفتــد! در مــورد افزایــش قیمــت
و رفتــن بــه ســوی تلســکوپ ســه متــری صحبــت شــد و پذیرفتــه شــد کــه آن را بپذیریــم.
الزم میشــد هرچــه زودتــر قــرارداد آینـ ٔـه اولیــه را آمــاده کنیــم و بــه ســازمان مدیریــت
بدهیــم تــا در بودجـ ٔـه ســال آینــده دیــده شــود!
پروژه سرعت میگرفت!

 ،86/4/6چهارشنبه
صبح ،طالقان
امــروز کــه بــه پــروژه فکــر میکنــم کمابیــش اهمیــت و ابعــاد آن برایــم روشــن شــده اســت.
پیچیدگیهــای آن را میتوانــم حــدس بزنــم .شــاید هــم نادقیــق و بــه اشــتباه .ایــن
پــروژه قطعــا بیــش از  20میلیــارد تومــان هزینــه خواهــد بــرد .شــاید هــم نزدیــک  .30پــس
بــدون شــک بزرگتریــن پـ ٔ
ـروژه علمــی اســت کــه ایــران تــا کنــون اجــرا کــرده اســت یــا شــروع
ِ
کــرده اســت ،ا گــر پروژههــای هســتهای را در نظــر نگیریــم .مــا بایــد نشــان دهیــم کــه ایــن
پــروژه نــه تنهــا بزرگتریــن اســت ،بلکــه اولیــن و تنهــا پـ ٔ
ـروژه ملــی اســت کــه بــا اســتاندارد
بینالمللــی اجــرا میشــود .مــا بایــد مطلوبتریــن تلســکوپ ســه متــری دنیــا را بســازیم.
مــا بایــد بیشــترین تعــدادی نیــروی ماهــر در تمــام ســطوح در جریــان اجــرای ایــن پــروژه
تربیــت کنیــم .بنابرایــن بایــد بپذیریــم کــه اشــتباه هــم بکنیــم و انــرژی و پــول هــم هــدر
بدهیــم .از هماکنــون مــن فــرض میکنــم 5 ،تــا  10درصــد اتــاف هزینههــا داریــم .از 20
میلیــارد پــس یــک میلیــارد تومــان اتــاف خواهــد بــود .ا گــر زمــان معقــول اجــرای پــروژه را
هفــت ســال بگیریــم پــس ســالی  150میلیــون تومــان هــدر دادن بایــد طبیعــی باشــد .از
طــرف دیگــر امســال مــا قــرار اســت  420+750میلیــون داشــته باشــیم بــرآورد واقعـ ِـی مــن
یشــود  50میلیــون تومــان.
یــک میلیــارد تومــان اســت 5 .درصــد آن م 
پــس دسـ ِـت کــم  50میلیــون تومــان هــدر دادن بایــد طبیعــی باشــد .یــک نــوع هــدر دادن
اســتخدام افــرادی اســت کــه ممکــن اســت معلــوم شــود ناتوانانــد و یــا کمتــوان .و نیــز
انجــام پروژههایــی اســت کــه ممکــن اســت بــه ثمــر نرســند .پــس بایــد دســت بــه کار شــد!
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 ،86/4/10یکشنبه
بعــد از چنــد روز دسترســی بــه اینترنــت دارم .مجیــد چنــد پیــام فرســتاده اســت و نگــران
از اینکــه خبــری از مــن نیســت .اســم خــودش را حــاال گذاشــته اســت«:هر روز بهتــر از
دیــروز» ،در واقــع ایــن معنــی اســم جدیــدش اســت کــه خــودش گذاشــته« :صــا ایــران».
چــون شــعار صــا ایــران همــان اســت .میگویــد حــاال دیگــر آقــای «مــوارد خــاص» نیســت.
ً
ظاهــرا توانســته اســت چنــد پیشــنهاد خــوب در مــورد طــرح  TAMبدهــد و لوندیهــا از
آن اســتقبال کردهانــد ،خوشــحالم کــه در جریــان افتــاده اســت کــه ســختیهای ماههــای
گذشــته ســریع جبــران شــده اســت.
آرنــه شــروع کــرده اســت بــه طراحــی و فکــر روی تلســکوپ .پــس از شــنیدن موافقــت مــن
بــرای آینـ ٔـه اولیــه ســه متــری حــاال صحبــت ایــن اســت کــه آینـ ٔـه ثانویــه تطبیقــی باشــد بــه
عــاوه یــک آینـ ٔـه ثانویــه ضخیــم کــه قابــل جابهجــا شــدن باشــند .نوشــتم علیاالصــول
موافقــم .امــا بایــد مواظــب «جــان ســخت» ( )Robustبــودن تلســکوپ باشــیم .نکنــد
ـکل تنظیــم پیــدا بکنــد .قــرار شــد هــم در ایــن مــورد و هــم
جابهجایــی ثانویههــا مشـ ِ
در مــورد قیمــت مجموعـ ٔـه اپتیــک فکــر بکنــد و تماسهایــی بگیــرد .از جملــه در مــورد
شیشـ ٔـه خــام بــا شــرکت شــوت آلمانــی ( ،)SCHOTTروســیه و چیــن هــم مذاکــره کنــد.
امیــدوارم تــا مهرمــاه بتوانیــم موافقتنامــه یــا پیشقــراردادی بــرای مجموعـ ٔـه اپتیــک
تنظیــم کنیــم تــا بتوانیــم آن را در بودجــه ســال آینــده ببینیــم.

 ،86/4/12سهشنبه
ساختمان آینه

جلســه بــا دکتــر کاویانــی :مدلــی ســاده طراحــی کــرده اســت بــرای کنتــرل آینـ ٔـه متــال.
میخواهــد بــه جــای آینــه بــا حلبــی ایــن کار را بکنــد .گرچــه در تلســکوپ رادیوئــی چنیــن
ً
ـول مــوج بــزرگ اســت ،امــا میگویــد بــه هــر
روشهایــی ظاهــرا بیمعنــی اســت ،چــون طـ ِ
حــال هــم یــک تجربـ ٔـه ســاده اســت و هــم اینکــه شــاید بتــوان نشــان داد  gainتلســکوپ
یتــوان بــا فعــال کــردن آنتــن (دیــش) بــا Actuatorهــا بــاال بــرد .قــرار گذاشــتیم
را م 
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لیســتی از نیازمندیهایــش بــا ایــن دیــد کــه میخواهیــم بــه مــرور آزمایشــگاه یــا (بخــش
ابــزارگان) ایجــاد بکنیــم تهیــه کنــد.
جلســه رصدخانــه :پــول ســال 85برابــر بــا  720میلیــون تومــان ،بــه عــاوه حــدود 120
میلیــون تومــان تخصیــص ســال  86بــه پژوهشــگاه رســیده اســت .صحبــت کردیــم کــه
آیــا الزم اســت پیشــنهاد بودجــه ســال  86را تغییــر دهیــم .قــرار شــد ایــن کار را نکنیــم.
همــان  700میلیــون پیشبینــی شــده را بــه تفکیــک الزم هزینــه کنیــم .بقیــه بودجــه را
بــه عــاوه رقــم درخواســتی از ریاســت جمهــوری را ،بــرای خریــد آینــه بگذاریــم.
جلســه بــا دکتــر توســلی و کارگــر :بعــد از اولیــن جلســه در مــورد اپتیــک تطبیقــی ،الزم
بــود حــاال گــروه اپتیــک را فعــال کنیــم .جلســه حــدود ســه ســاعت طــول کشــید بســیاری
جوانــب کار بحــث شــد کــه بســیار مفیــد بــود .قــرار شــد تــا دو هفتــه بعــد پیشــنهاد مســیر
راه را کارگــر تنظیــم کنــد .بــا توســلی مشــورت کنــد ،ســپس در جلسـ ٔـه بعــدی بــه بحــث
پیرامــون آن و چگونگــی کار آینــده بپردازیــم .در هــر حــال قــرار شــد گــروه اپتیــک کمابیش
بــه مــوازات گــروه لونــد طراحــی اپتیــک را انجــام دهــد .همچنیــن قــرار شــد جلس ـهای بــا
وزیــر دفــاع داشــته باشــیم بــرای اطــاع دو طــرف و حمایــت.
کالس همگرایــی ضعیــف :امــروز اولیــن جلسـ ٔـه رســمی کالس در بــاغ الرک برگــزار شــد.
بیــش از  40نفــر حضــور داشــتند .بــه بچههــا گفتــم هرکــس میتوانــد شــرکت کنــد بــه
شــرط اینکــه جدیــت نشــان دهــد تمرینهــا را انجــام دهــد ،در امتحــان حضــور داشــته
باشــد و ا گــر کســی میخواهــد ادامــه دهــد بایــد  5روز هفتــه را بــا پشــتکار کار کنــد .تمــام
محاســبات و مشــتقات را انجــام دهــد تــا بتوانــد ادامــه دهــد.
گفتــم هــدف از ایــن کالس تربیــت گروهــی اســت در ریزهمگرایــی .از یــک طــرف
میخواهیــم گروهــی تشــکیل شــود بــرای کشــف فراســیارهها از طریــق همگرایــی
گرانشــی ،از طــرف دیگــر گروهــی بــا تخصــص در زمینـ ٔـه بــرش کیهانشناســی ،نظــری و
رصــدی .مــا بایــد بتوانیــم  5تــا 10ســال بعــد گروهــی داشــته باشــیم کــه در ایــن زمینــه یکی
از گروههــای فعــال و مطــرح دنیــا باشــد.
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نگرانــی در مــورد مــکان نهایــی رصدخانــه همچنــان ادامــه دارد .آرنــه جویــای حــدود
 12پارامتــر اســت کــه بــه اطــاع دکتــر نصیــری رســاندهایم .مطمئــن نیســتم حتــی آن
پارامترهایــی را کــه نصیــری بالقــوه دارد بتوانــد بــه صــورت مکتــوب و منظــم بــرای مــا
آمــاده کنــد.

 ،86/4/13چهارشنبه
نهار در مرکز با گروه در آالچیق
ٔ
صحبــت اهــداف علمــی شــد کــه وظیفــه اربابــی اســت .کمــی از او بــه صــورت گالیهآمیــز
خواســتم برنام ـهاش را مطــرح کنــد .و گفتــم تاکنــون برخــاف انتظــار مــن کار جــدی
نکــرده اســت .راجــع بــه راههــا و روشهــا بــه تفصیــل صحبــت کردیــم .از او خواســتم کــه
روشــی اتخــاذ کنــد کــه هــر هفتــه پیشــرفت کار را ببینــم .امــروز اعــام شــد کــه روز یکشـ ٔ
ـنبه
ٔ
پژوهشــکده
آینــده وزارت برنام ـهای بــرای معارفــه دکتــر الریجانــی بــه عنــوان رئیــس
رصدخانـ ٔـه ملــی ایــران پیشبینــی کــرده اســت .همــان قرارهایــی کــه وزیــر بــا الریجانــی
ً
گذاشــته بــود؛ عــاوه بــر پـ ٔ
ـروژه رصدخانــه کــه قبــا بــه پژوهشــگاه وا گــذار شــده بــود .حــاال
پژوهشــکده هــم بــه پژوهشــگاه ملحــق میشــود .امــا وزیــر حاضــر نبــود حکــم ریاســت را
بــه نــام مــن صــادر کنــد .روی الریجانــی توافــق شــده بــود .حــاال مراســم معارفــه برگــزار
یشــد .قــرار شــده بــود عــاوه بــر اعضــای پژوهشـ ٔ
ـکده نجــوم مرکــز ،اعضــای شــورای
م 
راهبــری و برخــی منجمــان دیگــر کشــور هــم دعــوت شــوند.
طنــز تاریــخ را ببینیــد .اساسـ ٔ
ـنامه مارکــس پالنکــی مرکــز را خــودم در وزارت بــه نتیجــه

رســاندم (کــه درســت چهارســال ،یعنــی برابــر تمــام ٔ
دوره حضــور مــن در وزارت طــول
کشــید) .اساسـ ٔ
ـنامه پژوهشــکده رصدخانـ ٔـه ملــی را خــودم نوشــتم و در شــورای گســترش
بــه تصویــب رســاندم ،بــا ایــن هــدف کــه در چارچــوب اساسـ ٔ
ـنامه مارکــس پالنکــی مرکــز بــه
آن ملحــق شــود .حــاال پــس از حــدود دو ســال ســختی ،ســردرگمیها و لجاجــت حــاال بــه
شــرط اینکــه مــن رئیــس آن نباشــم همــان پژوهشــکده بــه مرکــز ملحــق میشــد!
از نتیجــه کار بســیار خوشــحالم ،چــون همــان هدفــی بــود کــه دنبــال میکــردم و شــاید
ـودن اســم مــن در مدیریــت آن تأثیــر چندانــی نداشــت .امــا
دیگــران درک نمیکردنــد .نبـ ِ
ٔ
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بــرای آینــدگان ایــن رویدادهــا درس عبرتــی اســت از چگونگــی حقــارت مدیــران سیاســی
کشــور.

 ،86/4/17یکشنبه
جلسه در وزارت علوم ،معاونت پژوهشی ،دکتر کبکانیان
ٔ
پژوهشکده رصدخانه به نام دکتر الریجانی
موضوع حکم سرپرستی
نکــه از اعضــای شــورای راهبــری تنهــا
جوانــب جلســه چیــز قابــل ذکــری نبــود .جــز ای 
راهــوار آمــده بــود .جســور و قنبــری نتوانســته بودنــد بلیــط بگیرنــد .ارفعــی و علیشــاهیها
از مرکــز بودنــد .البتــه ثبوتــی هــم آمــد .اعضــای پژوهشـ ٔ
ـکده نجــوم مرکــز همــه بودنــد.
عجبشــیریزاده هــم از تبریــز آمــده بــود و عصــاره از اهــواز و خالصیفــرد از مازنــدران.
کبکانیــان صحبــت مفصلــی کــرد از سـ ٔ
ـابقه پژوهشــکده و نیــز نظــر وزارت در فعــال کــردن
و گســترش آن .الریجانــی هــم صحبتهایــی دیپلماتیــک کــرد .ثبوتــی وقــت خواســت
نکــه ایــن موضــوع بایــد
صحبــت کنــد .همــان گالیههــا (مایلــم [ )]...را تکــرار کــرد و ای 
بــه دســت صاحبــان اصلـیاش ســپرده شــود .درضمــن جملـهای گفــت کــه بعــد از آن طنــز
یــا لطیفـهای شــد بــرای همــه« :اینهــا کــه در ایــن جلســه هســتند جــز یکــی و نصفــی ســر
و تــه تلســکوپ را نمیشناســند».
ً
جلســه تمــام شــد .مانــد عبرتــی بــرای آینــدگان .چگونــه یــک دانشــگاهی بــا سـ ٔ
ـابقه نســبتا
درخشــان ظرفیــت بعضــی حرکتهــای ملــی و بــزرگ را نــدارد و چگونــه [.]...
بــه نظــر مــن کــه ثبوتــی را کمابیــش میشــناختم ایــن نتیجــه طبیعــی بــود .ثبوتــی نــوع
خــوب دانشــگاهیانی اســت کــه هنــوز از مفهــوم علــم ســنتی نبریدهانــد ،هنــوز از ســنت
نبریدهانــد ]....[ .مرشــدی اســت کــه بــه مریــدان خــود دســتور میدهــد ]...[ .مــا شــاهد
گسســتی در فراینــد توسـ ٔ
ـعه علمــی ایــران هســتیم .ثبوتــی در ایــن گسســت بــه تاریــخ
گذشــته پیوســته اســت و افتخــار آن برایــش کافــی اســت .نقشــی در آینــده و ســاختن
اجتمــاع علمــی پویــای آینــده نــدارد!
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 ،86/4/18دوشنبه
نهــار را بــا اعضــای پژوهشــکده خوردیــم ،در آالچیــق .محــور صحبــت رفتــار روز قبــل
ثبوتــی بــود .میدیــدم چگونــه نســل پویــای جدیــد ایــن حرکــت ثبوتــی را درک نمیکنــد
و هیــچ انتظــار آن را هــم نداشــته اســت .فصــل جدیــد علــم ایــران شــروع شــده اســت.

86/4/20

نگرانــی عمـ ٔ
ـده مــن همایــش فنــی مکانیابــی اســت کــه در آن عــاوه بــر آرنــه آردهبــرگ از
لونــد دو نفــر از نیــس هــم شــرکت میکننــد .هنــوز نمیدانــم ثبوتــی چــه رفتــاری پــس از
آن جلســه داشــته باشــد .آیــا حــاال کــه وزارت تصمیــم خــود را قطعــی کــرده اســت همــکاری
یــا دس ـتکم ســکوت خواهــد کــرد؟ قنبــری چــه خواهــد کــرد؟ او کــه در جلسـ ٔـه انجمــن
نجــوم گفتــه بــود منتظــر میمانــد تــا وزارت تصمیــم خــود را بگیــرد و مطابــق آن عمــل
کنــد آیــا چنیــن خواهــد کــرد؟ نصیــری چــه خواهــد کــرد؟ وقــت زیــادی تــا همایــش نداریــم
و پارامترهــای نامشــخص زیــاد اســت.
از میرترابــی خواهــم خواســت بــه مــا بپیونــدد و مســتندات مربــوط بــه مکانیابــی را بــا
کمــک نصیــری و درودی بــرای همایــش آمــاده کنــد .از نصیــری [.]...

۸۶/۴/۲۵
امــروز جلس ـهای بــا الریجانــی و حقیقــت و مهربــان برگــزار شــد .دســتور اصلــی مراســم
كلنگزنــی بــود .دکتــر داوودی ،معــاون اول رئیــس جمهــور ،تقاضــا کــرده بــود تاریــخ
پیشــنهاد شــود ،پیشنویــس متــن ســخنرانی تهیــه شــود.
مــن کــه بــه شــدت نگــران بــودم همایــش مکانیابــی بــه نتیجـ ٔـه مطلــوب نرســد ،نگرانــی
خــود را ابــراز کــردم .بــه هرحــال در ایــن شــرایط سیاســی چــارهای نبــود و قــرار شــد در هــر
صــورت مراســم پیشبینــی شــود.که بــا جزئیــات در مــورد آن صحبــت شــد.
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 ،86/4/27چهارشنبه
پیــام از نصیــری دریافــت کــردم .نام ـهای بــه فارســی تایــپ شــده بــود ضمیمــه آن بــود.
مضمــون نامــهایــن بــود کــه چگونــه تکــدر ثبوتــی را تحمــل کنــد ،و بــا آن کنــار بیایــد و بــا
پـ ٔ
ـروژه رصدخانــه در ایــن شــرایط همــکاری کنــد.
ً
فــورا در جــواب نوشــتم ثبوتــی علــم ایــران نیســت و اخــاق حرف ـهای تعریــف دارد .از
طــرف دیگــر هــرکاری از دســت مــن بــر بیایــد بــرای رفــع ایــن مشــکل انجــام خواهــم داد.
معلــوم بــود کــه تحــت فشــار اســت بــه فکــر رفتــم کــه چــه بایــد کــرد .همایــش مکانیابــی
یشــد بــه عقــب انداخــت.
یــا كلنگزنــی را نم 

86/5/1
جلســه بــا گــروه اپتیــک ،توســلی آژانــس پیــدا نکــرده بــود و نتوانســت بیایــد .مشــکل
ســهمیهبندی بنزیــن ایــن روزهــا مســئلهزا شــده اســت .درودی و کارگــر آمدنــد .میرزائــی
و اربابــی هــم بودنــد تــا در مــورد مســتندهای الزم بــرای همایــش مکانیابــی صحبــت
کنیــم .درودی ســر بســته گفــت نصیــری تحــت فشــار اســت و بایــد بــا او صحبــت کــرد.
گرچــه در مــورد همـ ٔـه پارامترهــای درخواســتی آرنــه آرد هبــرگ اطالعــات داشــتیم امــا آن
اطالعــات هــم کــه بالقــوه وجــود داشــت در مخاطــره قــرار داشــت کــه بــه طــور حرفـهایتــا
آن زمــان آمــاده نشــود ،بــه خصــوص کــه نصیــری در تردیــد بــود.
در مــورد اپتیــک تطبیقــی قــرار و مدارهایــی بــا گــروه گذاشــته شــد .قــرار شــد خودشــان بــا
توســلی صحبــت کننــد و کار مطالعاتــی را شــروع کننــد .در مــورد نــوع قــرارداد هــم خــودم
بــا توســلی صحبــت کنــم.

 ،86/5/2سهشنبه

جلسـ ٔـه رصدخانــه را داشــتیم عمـ ٔ
ـده بحــث روی برنامههــای اجرایــی مراســم كلنگزنــی
ً
بــود .حقیقــت طرحــی نســبتا مناســب مکتــوب کــرده بــود کــه بررســی و تصحیــح شــد.
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بعد ازظهر
تلفنــی بــا نصیــری صحبــت کــردم .گفــت کــه بــه شــدت تحــت فشــار عاطفــی اســت.
ثبوتــی بــه او زنــگ زده و خواســته اســت کــه بــا پــروژه همــکاری نکنــد و اطالعــات را در
اختیــار مــا قــرار ندهــد .خــودش عالقهمنــد بــه همــکاری اســت امــا فشــار عاطفــی را چــه
ً
کنــد .گفــت کــه ظاهــرا قنبــری هــم اینگونــه فکــر میکنــد .بــه او گفتــم مــن فکــر خواهــم
کــرد ببینــم راهــی هســت کــه فشــار روی او را کمتــر کنــم .درعیــن حــال گفتــم کــه ایــن هــم
وظیفــه قانونــی وی اســت کــه اطالعــات را در اختیــار مــا قــرار دهــد و هــم اخــاق حرفـهای
چنیــن حکــم میکنــد .صحبــت مــا شــاید حــدود  20دقیقــه طــول کشــید و واضــح بــود کــه
بــر ســر یــک دو راهــی اســت.
تأســف میخــورم از اینکــه جامعـ ٔـه علمــی مــا چقــدر حقیــر اســت .افــراد حقیــر نــه،
عقبافتــاده! هنــوز مظاهــر ســنت مغولــی دوران انحطــاط تاریــخ مــا در نســل ثبوتــی
هویــدا اســت .و نســل جدیــد در آسـ ٔ
ـتانه ورود بــه حرفهگرائــی درجــا میزنــد .البتــه شــاهد
گسســت میــان ســنت و تجــدد ،شــاهد گسســت میــان مفهــوم علــم ســنتی همــراه بــا
اخــاق روســتایی از یــک طــرف و از طــرف دیگــر مفهــوم مــدرن علــم همــراه بــا اخــاق
حرف ـهای هســتیم.

86/5/7
دیــروز تعطیــل بــود و بــه طالقــان رفتــه بــودم .از فرصــت اســتفاده کــردم و نامــهای
مفصــل بــرای نصیــری نوشــتم .مضمــون آن ایــن بــود کــه هــر چــه فکــر میکنــم راهــی
بــرای تلطیــف روش و منــش ثبوتــی نمیبینــم .کلیــد حــل معمــا بــه دســت خــودش
یشــود .او بایــد از خــودش جامعیــت و تجمــع شــخصیت نشــان بدهــد و تصمیــم
بــاز م 
ً
بگیــرد .پاســخ ســریع داد کــه ممنــون اســت و ظاهــرا متمایــل بــه چســبیدن بــه اخــاق
حرف ـهای اســت .هنــوز مطمئــن نیســتم.
از طــرف دیگــر بــا توســلی صحبــت کــردم .موضــوع را بــه او گفتــم بــا ایــن هــدف کــه هــم
در جریــان باشــد و هــم ا گــر صــاح میدانــد بــا ثبوتــی صحبــت کنــد .پذیرفــت ایــن کار را
بکنــد .امــا در همــدان و در تعطیــات بــود و میگفــت حــدود ده روز دیگــر بــر میگــردد.
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فرصــت از دســت میدادیــم .امــا کاری نمیشــد کــرد .شــاید هــم بــد نبــود طرفیــن فرصــت
فکــر کــردن بیشــتر را داشــته باشــند.
بــا ایســنا (خبرگــزاری) صحبــت کــردم کــه شــاید در مرحلـهای الزم باشــد آنهــا اخبــار گنــگ
در ایــن زمینــه منتشــر کننــد تــا وا کنــش ثبوتــی را ببینیــم.
ً
اتفاقــا همیــن امــروز نامـ ٔـه رئیــس دانشــگاه اصفهــان را فرســتادم .نامــهای تنــد،
اعتراضآمیــز بــه نصــب کتیبــه وقیحــی در مــورد دسـتآوردهای علمــی حســابی .شــرمآور
اســت کــه دانشــگاههای مــا در مدیریــت تــا چــه حــد ســقوط کردهانــد.

 ،86/5/8دوشنبه
امشــب مســافرم بــه قصــد ویــن و پاریــس .بــرای شــرکت در جلســه کــه امیــدوارم آخریــن
بــار باشــد و نیــز مذا کــره بــا پژوهشــگران بــرای همــکاری در زمینـ ٔـه همگرایــی گرانشــی.
الزم بــود قبــل از رفتــن بــا الریجانــی کــه تــازه دیــروز از ســفر آمــده اســت صحبــت کنــم و
اوضــاع را بــا او مــرور کنــم.
بــا پیشــنهاد عقــب انداختــن مراســم كلنگزنــی موافــق نبــود .از کار ثبوتــی و نصیــری
متعجــب شــد! قــرار شــد خــودش بــا نصیــری صحبــت کنــد .صحبــت بــا ثبوتــی را او هــم
بــه صــاح ندانســت .بــه ایــن ترتیــب تکلیــف نهایــی شــد .بــه دیگــران پیغــام دادم کار
خــود را بــا ســرعت پیــش ببرنــد از جملــه اربابــی و میرترابــی.

 ،86/5/10چهارشنبه
بــه رصدخانــه ربطــی نــدارد .امــا نتوانســتم االن کــه درفــرودگاه ویــن منتظــر پــرواز
نشســتهام ایــن چنــد خــط را ننویســم.
چهــل ســال پیــش بــود کــه در زمســتان آن در مرکــز شــهر ویــن ،در میــدان ســوئدیها
( ،)Schwedenplazصبحهــا روزنامــه میفروختــم ،تــا خــرج زندگــی دانشــجویی خــودم
را در بیــاورم .امــروز هــم در همانجــا خــط متــرو عــوض کــردم .چنــد دقیقـهای بــاال آمــدم
در خیابــان ،همــان محــل کــه صبحهــای زود روزنامــه میفروختــم و پــس از چنــد هفتــه
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از ســرما مریــض شــدم .صبحهــا ســاعت  8کــه پــس از فــروش روزنامــه بــه کالس درس
ریاضــی میرفتــم هنــوز دســتم یــخ زده بــود و تــوان نوشــتن نداشــتم .گرچــه اطــراف
مدرنتــر شــده بــود و ایســتگاه ترامــوا قــدری مهندس ـیتر شــده بــود امــا هنــوز بســتنی
فروشــی معــروف ایــن میــدان شــلوغ بــود و ســر جــای خــود .دلــم بدجــوری گرفــت؛ غـمزده
شــدم ،اشــکم درآمــد .نتوانســتم زیــاد همانجــا بمانــم .دلــم میخواســت ســاعتها
یکــردم .چــه دورانــی! چــه عصــری! ماننــد کســی بــودم کــه از
آنجــا مینشســتم و گریــه م 
هــزاران ســال پیــش بــه عصــر جدیــد پرتــاب شــده اســت .چــه خاطراتــی ،چــه زمانهایــی
را طــی کــردهام .االن چــه میکنــم!

 ،86/5/13شنبه
از ســفر ویــن (ســزامی) و پاریــس (مذا کــره بــا  IAPبــرای همــکاری در مــورد همگرائــی
گرانشــی) برگشــتهام .ســفر خوبــی بــود .صبــح اول وقــت از خانــه آمــدم و پیامهــا را
نــگاه کــردم .اول از نصیــری ،نام ـهای بســیار گالیهآمیــز و تنــد ،کــه شــما تهراننشــینان
قــدر شهرســتانها و مرا کــز دانشــگاهی آنجــا ،از مجلــه مرکــز تحصیــات تکمیلــی را
نمیدانیــد ،و گالیــه از مصاحب ـهای کــه مــن بــا «آفتابنیــوز» کــردهام .میدانســتم کــه
چنیــن مصاحبـهای نکــردهام .گشــتم در اینترنــت امــا در وبــگاه آفتابنیــوز خبــری کــه بــه
مــن و رصدخانــه مرتبــط باشــد پیــدا نکــردم .نوشــتم کــه نمیدانــم از چــه حــرف میزنــد و
چــه چیــز او را ایــن قــدر ناراحــت کــرده اســت ،جــز اینکــه هــر جــا صحبتــی کــردم از زحمــات
ً
گــروه مکانیابــی تعریــف کــردهام .بــا خــودم گفتــم ظاهــرا هــر روز یــک مشــکل جدیــد
پیــش میآیــد .امــروز دو هفتــه تــا شــروع بازدیــد از مکانهــا و بحــث مکانیابــی مانــده
اســت .هنــوز هیــچ ســند مکتوبــی نداریــم .کاشــکی نصیــری و بقیــه نســل جــوان ایــن را
هــم یــاد میگرفتنــد کــه زمــان معنــی دارد .تعهــد اجتماعــی معنــی دارد .گلــه جــا دارد.
اعتبــار معنــی دارد .بایــد همــه اینهــا را ســرجای خــود قــرار داد .االن وقــت گلــه نیســت،
وقــت کار و تهیــه مســتندات اســت .بیــش از ســه هفتــه ،شــاید هــم چهارهفتــه از روزی
ً
کــه بــه او گفتــم بایــد حرفـهای بــودن خــودش را نشــان دهــد ،میگــذرد .امــا ظاهــرا درک
درســتی از حرفـهای بــودن نــدارد .ا گــر گلـهای هــم هســت جایــش اینجــا نیســت ،جایــش
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بعــد از اتمــام کارهــای فــوری اســت .هرچیــزی زمــان دارد .امــان از نــق و غــر و خالــه
زنكبــازی!

 ،86/5/15دوشنبه

ً
بــا میرترابــی تمــاس گرفتــم .قبــا بــه تفصیــل بــه او گفتــه بــودم کــه چــه نیــازی ایــن روزهــا
داریــم :مستندســازی پارامترهــای مکانیابــی.
هرچــه مکتــوب داشــتیم در اختیــارش قــرار دادم .بــا دوردی هــم صحبــت کــرده بــود کــه
نتیجــه نــداده بــود او هــم منتظــر تصمیــم نصیــری بــود.
امــروز آمــد کــه کار را بــه صــورت تمــام وقــت شــروع کنــد .هفتـ ٔـه گذشــته کمابیــش جزوههــا
و گزارشهــای موجــود را مطالعــه کــرده بــود .بــه تفصیــل بحــث کردیــم کــه چگونــه
مســتندات را تهیــه کنــد .قــرار شــد هــر کمکــی هــم الزم دارد بگیــرد .عــاوه بــر ایــن قــرار شــد
اربابــی هــم بــه او کمــک کنــد.
متأســفانه اربابــی آخــر هفتــه تعطیــات را کــه طوالنــی هــم بــود (شــنبه مبعــث اســت) بــا
خانــواده بــه ارومیــه میرفــت و نمیتوانســت کمــک چندانــی بکنــد .بــه عــاوه منشــی
پژوهشــکده ،عطــارزاده هــم هفتــه بعــد بــا خانــواده بــه قبــرس میرفــت و دســتمان تنــگ
میشــد .چــاره نبــود .جلســه امــروز مــا بــدون حضــور حقیقــت کــه هنــوز از ســفر نیامــده بــود
برگــزار شــد .ایــن هــم مشــکلی دیگــر.
الریجانــی هــم بــه مشــهد میرفــت بــرای جلســه رؤســای مرا کــز پژوهشــی و دانشــگاهها و
در دســترس نبــود تــا رویدادهــا را هماهنــگ کنیــم .چــاره نبــود .دس ـتکم میتوانســتیم
روی مســتندات متمرکــز شــویم .میرترابــی تقاضــا داشــت دادههــا و اطالعــات را هــر
چــه زودتــر تبدیــل بــه فایــل بکنــد و حتیاالمــکان روی نقشــه ایــران پیــاده کنــد.
ً
خوشــبختانه قبــا نقشـهها را آقــای رضوانــی تهیــه کــرده بــود .بعضــی  ۱/50.000و بعضــی
 ،۱/250.000.000بعضــی هــم بــه صــورت  ،CDکــه ایــن کمــک خوبــی بــود.
دست به کار ٔ
تهیه کامپیوترها شدم.
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آقــای حقیقــت هــم باالخــره عصــر رســید و جزئیــات قراردادهــا و امــور مالــی را بــا هــم
بررســی کردیــم .گرچــه فـ ّـرار اســت امــا مؤثــر بــا بــرش کاری خــوب.

 ،86/5/16سهشنبه
تمــام روز پیگیــری میکــردم کــه چــک بــرای خریــد کامپیوتــر آمــاده شــود .شــرکت مربوطــه
یکــرد امــا تنهــا حاضــر بــود پــس از دریافــت چــک آنهــا را تحویــل
هــم کامپیوترهــا را آمــاده م 
دهــد .خوشــبختانه تــا بعدازظهــر همــه چیــز آمــاده شــد و کامپیوترهــا ســاعت  4بــه الرک
رســید کــه دیــر بــود .فــردا کار جــدی میتوانســت شــروع شــود.
خبــر نا گــوار دیگــری هــم امــروز شــنیدم .پــس از اینکــه خانــم داورپنــاه بــا اریــک فوســاد و
عزیــز زیــاد از دانشــگاه نیــس تمــاس گرفــت و جویــای زمــان آمدنشــان شــده بــود معلــوم
شــده بــود کــه هنــوز بلیــط تهیــه نکردهانــد .از ایــن طــرف هــم خانــم داورپنــاه بــا آژانــس
تمــاس گرفتــه بــود و معلــوم شــده بــود کــه پــرواز بــه تهــران تأییــد اســت امــا بــرای برگشــت
یکــردم .در مقایســه بــا آرنــه از
هیــچ پــروازی جــا نمیدهــد .تصــور ایــن مشــکل را دیگــر نم 
ســوئد اینهــا خیلــی بیخیــال بودنــد.

 ،86/5/17چهارشنبه
تیــم میرترابــی مشــغول کار بودنــد .صبــح ســری بــه الرک زدم .توضیحاتــی دادم کــه
مســتندات بهتــر آمــاده شــوند .قــرار شــد تــا فــردا دس ـتکم دو ســند آمــاده شــود .آقــای
یکــرد و بــه نرمافزارهــای
میرآفتــابزاده جــوان توانایــی بــود کــه بــا میرترابــی کار م 
گرافیکــی خــوب آشــنایی داشــت.
بــه نصیــری پیامــی فرســتادم کــه آیــا جمعــه کــه بــه تهــران میآیــد؟ برنامـهاش چیســت؟
معلــوم بــود کــه اول خانــواده و زنجــان! یــک راســت پیــش خانــواده و زنجــان میرفــت
و یکــی دو روز اول ســری هــم بــه ثبوتــی م ـیزد ،پــس تــا دوشــنبه یــا سه ٔ
شــنبه آینــده
ً
از او خبــری نبــود .واقعــا کــه چــه بیخیــال! مقال ـهاش بــا ســارازین هــم هنــوز آمــاده
نشــده بــود .از فرانســویان پیــام داشــتم کــه تــا بلیــط آنهــا قطعــی نشــود (تاریــخ بازگشــت)
نمیتواننــد بــه ایــران بیاینــد.
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آلابراهیــم تلفــن زد کــه میخواهــد بــا مــن صحبــت کنــد .مــن رفتــم ســر ســمینار .قــرار
شــد ســاعت  15:45تلفنــی بزنــد .ســاعت  16:00تلفــن زد .صدایــش شــاداب نبــود .معلــوم
بــود غمــی دارد .ایــن یکــی را دیگــر انتظــار نداشــتم .شــروع کــرد صحبــت کــردن .میگفــت
دو هفت ـهای اســت کــه آرنــه و توربــن کمتــر اطالعــات فنــی در اختیــارش میگذارنــد .از
طــرف دیگــر توربــن بــه او گفتــه اســت کــه بــرای طــرح  TAMاحتیــاج بــه یــک مهنــدس
مکانیــک حرف ـهای اســت و او دیگــر نمیتوانــد همــکاری کنــد .همــه چیــز حاکــی از آن
اســت کــه شــرکت لونــد در همــکاری بــا طــرح رصدخانـ ٔـه ملــی ســرد شــده اســت .معلــوم
نبــود چرا؟مجیــد گرچــه بســیار ناامیدانــه حــرف مـیزد امــا هنــوز ایــن احتمــال را مـیداد،
دسـتکم در مــورد همــکاری آنهــا بــا  ،INOمســتقل از خــودش ،گــروه لونــد ادامــه خواهــد
یشــود .مــن تعجــب
داد امــا منتظــر قــرارداد اســت .خالصــه اینکــه ســهم آنهــا چــه م 
یکــردم .چــون شــناخت مــن از آنهــا اجــازه نم ـیداد ایــن ِشــق را بپذیــرم.
م 
مجیــد در مــورد عزیزانــش هــم بشــدت نگــران بــود 10 .ســپتامبر ویزایــش تمــام میشــد.
پــس بــا آرنــه بــه ایــران میآمــد کــه قــرار بــود بیایــد ،برگشــتش بــا مشــکل مواجــه میشــد.
از طــرف دیگــر بــا ایــن صحبتهــا قــراردادش بــا طــرح لغــو شــده تلقــی میشــد و بنابرایــن
لونــد نمیتوانســت تعهــد مالــی بــرای ادامـ ٔـه ویزایــش بدهــد .میگفــت قــرار شــده فــردا
آرنــه بــا مــن تلفنــی صحبــت کنــد.
یکــرد! یــک طــرف ثبوتــی و
بــه ایــن ترتیــب حلقــه جدیــد مشــکالت زنجیــره را کامــل م 
رفتــار عجیــب و ناشایســت نصیــری .طــرف دیگــر مشــکل بلیــط فرانســویها .حــاال هــم
اصــل قضیــه ،همــکاری بــا لونــد بــرای طراحــی تلســکوپ و حضــور مجیــد در آنجــا بــه
مشــکل برخــورده بــود .ســعی کــردم خونســرد باشــم .امــا هرکــس البــد حالــت ســردرگمی
مــن را در چهــرهام مــی دیــد.
شــب بــه خانــه رفتــم بــه وضــوح مســتأصل بــودم .همســرم ایــن را مشــاهده کــرد و بــا
همــان روش آرام خــودش بــا قاطعیــت گفــت نگــران نبــاش موفــق میشــوی .خالصــه
روز و شــب ســنگینی بــود .شــب همـ ٔـه بدیهــای ممکــن را در نظــرم میگذارنــدم و خــودم
را بــرای بدتریــن حالــت آمــاده میکــردم تــا خوابــم بــرد.
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یخــود نیســت مدیــران باالتریــن حقــوق را میگیرنــد ،البتــه نــه در ایــران! متأســفانه مــا
ب 
در شــرایطی هســتیم کــه کشــورمان بــه قهرمــان نیــاز دارد .وای بــر ایــن کشــور!

 ،86/5/18پنجشنبه
امروز هم روز خدا است.
صبــح اول وقــت پرداختــم بــه مقالـ ٔـه عقــب افتــادهام بــا خســروی و کورکچــی .ایــن کار
آرامــش م ـیداد .فرصــت خوبــی هــم بــود تــا قیــل و قــال رصدخانــه شــروع نشــده اســت.
منشــی هــم نداشــتم کــه بعضــی امــور را بتوانــم بــه او بســپرم .همــه یــا مرخصــی بودنــد یــا
نبودنــد.
ســاعت ده ،طبــق قــرار قبلــی ،بــه الرک رفتــم تــا ببینــم میرترابــی و تیــم او چــه کردهانــد.
ً
کلیــد ســاختمان آینــه را گرفتــه بودنــد و عمــا  24ســاعته کار میکردنــد .ســه ســند
کمابیــش آمــاده بــود .نکتههایــی بــه نظــرم رســید کــه گفتــم و قــرار شــد هــر چــه زودتــر
برایــم بــا پیــام بفرســتند تــا بتوانــم همیــن امــروز بــرای تیــم بینالمللــی بفرســتم .آرنــه هــم
االن گالیــه کــرده بــود کــه پــس ســندها چــه شــد!
اوایل بعدازظهر سه سند آماده شد که برای تیم بینالمللی و نصیری فرستادم.
ســاعت حــدود  2:30مجیــد زنــگ زد .هنــوز آرنــه نرســیده بــود .فــوری گفــت کنار گذاشــتن
وی از طــرح  TAMبــه خاطــر فشــار آمریکائیهــا بــوده اســت .اولیــن هشــدار! بــه هرحــال
خوشــحال بــودم کــه داســتان مهنــدس مکانیــک حرفـهای بهانــه بــوده اســت.
آرنــه رســید .در مــورد ویــزای مجیــد گفــت کــه نام ـهای خواهــد نوشــت و موضــوع را حــل
میکنــد .پــس نگرانــی برطــرف میشــد .گفــت کــه هتــل آنچنانــی برایــش رزرو نکنیــم.
و گفتــم مــا در پژوهشــگاه میهمانســرا داریــم .ابــراز خوشــحالی کــرد .گفتــم دو فرانســوی
مشــکل پیــدا کردهانــد .گفــت آیــا میخواهیــد همایــش فنــی را عقــب بیندازیــد .گفتــم نــه
مگــر شــما بخواهیــد .گفــت مــن نمیخواهــم .بنابرایــن آمــدن او و مجیــد هــر دو قطعــی
ً
شــد .عمــدا نگرانــی خــود را از مــکان رصدخانــه ابــراز کــردم .او هــم گفــت همیــن نگرانــی
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ً
یشــد بــه موفقیــت ادامـ ٔـه کار امیــدوار
را دارد .پــس ظاهــرا چیــزی تغییــر نکــرده بــود و م 
بــود .تنهــا مســئله همــان ســندها و مــکان بــود.
با خیال راحت به طالقان رفتم!

 ،86/5/21یکشنبه
از بلیــط در فرانســه هنــوز خبــری نیســت .گــروه میرترابــی مشــغول کارنــد .جلســه بــا
الریجانــی و بخــش اداری داشــتیم .الریجانــی کــه همــواره مصــر بــود كلنگزنــی ،بــه
دالیــل سیاســی عقــب نیفتــد ،امــروز موافقــت کــرد کــه دو مــاه بــه عقــب بیندازیــم .یــک
ً
دلیــل عمــده کــه باعــث موافقــت او شــد حــدس مــن بــود کــه  10تــا  20درصــد احتمــال دارد
هیــچ یــک از دو محــل اطــراف قــم وکاشــان مناســب تشــخیص داده نشــود ،بــا توجــه
بــه طراحــی تلســکوپ کــه ســه متــری اســت بــا تفکیــک بــاال .ایــن تصمیــم خیــال مــن را
تــا انــدازهای راحــت کــرد .برنامهریــزی وســیعی کــه بــر مــکان كلنگزنــی کــرده بودیــم
میتوانســت بــا خیــال راحــت انجــام شــود .در صورتــی هــم کــه هیــچ یــک از دو محــل
ً
مناســب نباشــند میتوانیــم ســر فرصــت مکانیابــی را ادامــه دهیــم و كلنگزنــی را فعــا
متوقــف کنیــم .در ایــن میــان واضــح خواهــد شــد کــه مداخلــه ثبوتــی و تعلــل نصیــری هــم
بخشــی از علــل ایــن عقــب افتــادن اســت .قــرار شــد الریجانــی تلفنــی بــا نصیــری صحبــت
کنــد و وضعیــت را بــرای او روشــن کنــد .بــه لحــاظ قانونــی و سیاســی.

 ،86/5/22دوشنبه
جلســه شــورای مدیریــت طــرح را بــا واقعیتهــای جدیــد برگــزار کردیــم .كلنگزنــی از
بحــث خــارج شــد .بحــث عمــده بــر ســر آمــاده کــردن مســتندات بــود .میبایســت مــن
امــروز یــا فــردا دو کامپیوتــر بــرای تیــم میرترابــی فراهــم کنــم تــا بتواننــد مســتندات را
بازســازی کننــد .جزئیــات برنامـ ٔـه چنــد روز آینــده را بــا هــم بررســی کردیــم.
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 ،86/5/23سهشنبه
بــه هــر قیمتــی بــود کامپیوترهــا فراهــم شــد .بــه ســرعت جزئیــات روی نقش ـهها پیــاده
میشــد تــا تبدیــل بــه ســند شــود .ایــن بخــش از کار نجومــی پیــش میرفــت .میرترابــی
وقــت و تعهــد خوبــی دارد.
شــب آلابراهیــم تلفــن زد کــه ویــزای آرنــه هنــوز نیامــده اســت و ا گــر تــا پنجشــنبه بــه
ً
دســتش نرســد ســفر بایــد ُملغــی شــود .ایــن هــم ضرب ـهای دیگــر کــه اصــا تصــورش را
یکــردم .الزم بــود فــردا بــه ســرعت اقــدام کنیــم.
نم 

 ،86/5/24چهارشنبه
صبــح بــه الرک رفتــم بــرای بررســی ســندها .میرترابــی و همکارانشــان مشــغول بودنــد
یکبــار دیگــر متــن جملههــای کلیــدی ســندها را بــا هــم چــک کردیــم .قــرار شــد فــردا هــم
بــرای چــک کــردن نهایــی ســند آنجــا باشــم .آقــای حقیقــت هــم مــوارد دیگــر را پیگیــری
میکــرد .چــون دکتــر الریجانــی نام ـهای را کــه متــن آن تهیــه شــده بــود (بــرای ثبوتــی)
امضــا نکــرده بــود حــدس زدم صــاح نمیدانــد .خــودم متنــی تهیــه کــردم کــه بفرســتم.
در ایــن میــان نصیــری تمــاس گرفــت کــه بــا ثبوتــی صحبــت کــرده اســت و او کمــاکان
مخالــف اســت .پیشــنهاد کــرد مــن بــا او صحبــت کنــم .گفتــم انتظــار نــدارم از تلفــن مــن
خوشــحال شــود یــا تأثیــری داشــته باشــد امــا ا گــر میخواهیــد باشــد .تمــاس گرفتــم.
بســیار تلــخ بــود و صحبــت بیفایــده! نام ـهای را کــه تهیــه کــرده بــودم فرســتادم.
دیگــر تماســی هــم بــا نصیــری نگرفتــم و انتظــار هــم نداشــتم اتفــاق جدیــدی بیافتــد.
فــرض را بــر ایــن گذاشــتم کــه دیگــر نصیــری نخواهــد آمــد.
مدعویــن فرانســوی هــم تکلیفشــان روشــن شــد .آمــدن آنهــا چنــدان بــه صــاح نبــود.
اطــاع دادم کــه نتوانســتیم بلیــط تهیــه کنیــم وعــذر خواســتم.
عبــرت انگیــز اســت کــه پروژههــای علمــی در یــک کشــور جهــان ســوم بــه چــه عواملــی
وابســته اســت! بــه تفصیــل در ایــن مــوارد بــا دکتــر امامــی صحبــت کــردم .عالقهمنــد بــود
جزئیــات را یادداشــت کنــد.
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ویــزای آرنــه را از طــرف روابــط خارجــی مرکــز و دکتــر الریجانــی ،پیگیــری کردیــم .قــرار شــد
هــم بــا وزارت صحبــت کننــد و هــم بــا ســفارت ســوئد.

 ،86/5/25پنجشنبه
صبــح ســاعت ده یــک ســر بــه ســاختمان آینــه در الرک رفتــم .کارهــا طبــق برنامــه پیــش
میرفــت.
مدتــی در مــورد جزئیــات ســندها صحبــت کردیــم ،متــن انگلیســی گــزارش زمینشناســی
تصحیــح شــد .برنامـ ٔـه شــنبه بــه بعــد را هــم مــرور کردیــم کــه مشــکلی پیــش نیایــد.
حقیقــت نمیآمــد .گــروه رســانهای هــم آمــاده بــود.
ویــزای آرنــه هــم درســت شــده بــود .چــون وقــت نبــود قــرار شــد آن را بــا  DHLاز ســوئد
بــه لونــد بفرســتند ،گرچــه  190یــورو هزینــه برمیداشــت .بــه مجیــد گفتــم پرداخــت کنــد
یشــد و فــردا منتظــر آرنــه بودیــم.
جبــران میکنیــم .بــه ایــن ترتیــب مســئله حــل م 

 ،86/5/26جمعه
 9صبــح اربابــی زنــگ زد کــه آرنــه رســیده اســت و شــب پیــش او بــوده اســت و امــروز هــم
بــه باغشــان در اطــراف کــرج میرونــد .قــرار شــد شــام بــا آرنــه باشــیم ،امــا بعدازظهــر معلــوم
شــد کــه دیــر بــه تهــران میرســند و امــکان شــام بــا هــم نیســت.
و خبــر از دفتــر رصدخانــه کــه تــا آنجــا کــه ممکــن بــود ســندها آمــاده شــده در حــال تکثیــر
ً
و قــراردادن در پوش ـههای مخصــوص بــرای جلســه اســت .ظاهــرا همــه چیــز در حــد
پیشبینــی خــوب پیــش رفتــه بــود.

 ،86/5/27شنبه

ٔ
همــه
روز موعــود بــرای تعییــن نهایــی (نیمهنهایــی) مــکان اســتقرار تلســکوپ بــا
پیچیدهگیهــای هفتـ ٔـه گذشــته!
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ســاعت  7صبــح قــرار داریــم در ســاختمان فرمانیــه .آرنــه آردهبــرگ دیشــب دیــر وقــت بــه
خوابــگاه رســیده بــود .صبــح زود بیــدار شــدم .شــب بــه ســختی خوابــم میبــرد .شــاید از
حــدود ســه صبــح بیــدار بــودم .چــون ماشــینم روز پنجشــنبه جــوش آورده بــود ،جمعــه
هــم کــه آن را آزمایــش کــرده بــودم همینطــور! مجبــور بــودم امــروز بــه دســت کســی
بســپارم کــه آن را در ایــن چنــد روز کــه نیســتم بــه تعمیــرگاه ببــرد .ســاعت  6صبــح یــک
ربــع کمتــر آمــد و ماشــین رابــه دســتش ســپردم .بــا آژانــس بــه مرکــز رفتــم کــه تــا دیگــران
نیامدهانــد پیامهــا را چــک بکنــم و کارهــای ضــروری را بــرای منشــی بگــذارم .چندیــن
کار نوشــتنی بــود و چنــد پیــام فــوری کــه بــه موقــع انجــام شــد .حــدود یــک ربــع بــه هفــت
دکتــر امامــی کــه آمــده بــود مطالعـ ٔـه جامعهشناســی علــم در مــورد رصدخانــه انجــام دهــد،
بــه دفتــرم آمــدم .خواســتم بنشــیند تــا کارم تمــام شــود چنــد لحظــه قبــل از  7از اتــاق
خــارج شــدیم بــه ســمت ماشــینها.
ماشــینها ســه تــا بودنــد دوتــا همرنــگ ،آبــی ،یکــی شــاید قهــوهای .حقیقــت بــه تمســخر
میگفــت فکــر کــردم باالخــره یکــی در ایــران ایــن حــس زیباشناســی را دارد کــه ســه
ماشــین همرنــگ بفرســتد ،امــا! بــا حــدود  15دقیقــه تأخیــر بقیــه هــم رســیدند .فقــط دکتــر
جســور از تبریــز موفــق بــه تهیــه بلیــط نشــده بــود ،ماننــد دو فرانســوی .بــه هــر حــال حــدود
 7:30حرکــت کردیــم .از کمربنــدی شــرق تهــران بــه ســمت جـ ٔ
ـاده قــم رفتیــم وســپس بــه
ســمت کاشــان .در میــان راه بــا آرنــه از هــر دری ســخن میگفتیــم از جملــه گفــت کــه ایــن
اطالعاتــی کــه حــاوی پوشـهای در اختیــارش قــرار دادیــم ،ناقــص اســت! گفتــم آری .در
مــوردش صحبــت خواهیــم کــرد .قصــد داشــتم تمــام جزئیــات تعلــل ثبوتــی را برایــش
ً
تعریــف کنــم .میگفــت احتمــاال وقتــی برگــردم پلیــس (اطالعــات) ســوئد بــا مــن تمــاس
خواهــد گرفــت .کمــا اینکــه بــا یکــی از همــکاران کــه بــه تازگــی از ایــران برگشــته اســت
خواســتهاند صحبــت کننــد کــه او گفتــه اســت گــم شــوید! ســوال میکــرد چــه کنــد؟ نظــر
مــن را مــی خواســت .میگفــت مــن هــم میتوانســتم (میتوانــم) بگویــم بریــد بــه جهنــم!
گفتــم چــه لزومــی دارد؟ بــه نظــر مــن بهتــر اســت خیلــی شــفاف و بــا رغبــت بــا آنهــا صحبــت
کنــد تــا هــر چــه بیشــتر ســوء ظــن کمتــر شــود .مــا کــه چیــزی بــرای پنهــان کــردن نداریــم.
ٔ
رصدخانه ملی ایران
خاطرات
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بــه تفصیــل راجــع بــه قیمــت تلســکوپ ،پوشــش آن ،و آشکارســازیها صحبــت کردیــم.
مشــخص شــد کــه بــرای ایــن تلســکوپ بــا توصیفــی کــه برایــش بــه دســت آوردهایــم
دس ـتکم بایــد  15میلیــون دالر حســاب کنیــم! یعنــی ســه برابــر قیمــت پیشبینــی شــده
در پــروژه! خیلــی نگــران نشــدم .بــا توجــه بــه شــرایط کشــورمان میشــد ایــن رقــم را
تصویــب و تهیــه کــرد .دو نکتــه بســیار بــا اهمیــت گفت:یکــی داســتان تلســکوپ 2/5
متــری یونانیهــا .اول اینکــه مــکان برگزیــده آنهــا جالــب نیســت .دوم اینکــه میگفــت
یــک ســال پیــش در زایــس تلســکوپ یونــان را بــه او نشــان دادنــد .مدیــر عامــل شــرکت
زایــس از او پرســیده بــود چقــدر حاضــر اســت بــرای ایــن تلســکوپ بپــردازد؟ گفتــه بــود
هیــچ! دلیلــش را پرســیده بــود .گفتــه بــود چــون ایــن یــک تلســکوپ بــا فنــاوری قدیمــی
ً
اســت و بــه درد نمیخــورد .اساســا بهتــر اســت زایــس دســت از ســاخت تلســکوپ بــردارد.
ً
چــون نمیتوانــد بــا پیشــرفت فنــاوری تلســکوپ همــگام باشــد .ظاهــرا زایــس ایــن حــرف
را پذیرفتــه و دیگــر تلســکوپ نمــی ســازد .ایــن بایــد درس عبرتــی باشــد بــرای مــا کــه هــر
چــه شــرکتهای چشــم آبــی بگوینــد مثــل زر میخریــم!
دیگــر اینکــه آلمانهــا بــه دنبــال اســتقرار یــک تلســکوپ  2/5متــری در ایــاالت باواریــا
هســتند .بــا فنــاوری عالــی ،همانگونــه کــه مــا میخواهیــم .پــس اگــر تلســکوپ  2یــا
 2/5متــری بخواهیــم ،میتوانیــم مــال آلمانهــا راکپــی کنیــم ،دیگــر احتیــاج بــه طراحــی
ـوب منجمــان جهــان
مجــدد نیســت .ایــن اســت کــه ایــران ا گــر میخواهــد تلســکوپی مطلـ ِ
مســتقر کنــد بهتــر اســت از ابتــدا بــا ســه متــر شــروع کنــد.
صحبــت مــا ادامــه داشــت کــه نصیــری تلفــن زد ،گفــت :ثبوتــی همیــن االن زنــگ زده
و بــه او اجــازه داده اســت کــه نیــم ســاعت در جلســه مکانیابــی مــا شــرکت کنــد .ایــن
حــرف تمــام نشــده بــود کــه ماشــین جلویــی ایســتاد و مــا هــم ایســتادیم .معلــوم شــد
نگــران ماشــین ســوم هســتند کــه پشــت ســر مــا میآمــد .بحــث بــر ایــن بــود کــه همیــن االن
یشــد .پــس چــه شــد؟ یکــی از ماشــینهای عبــوری در اتوبــان کاشــان
پشــت ســر دیــده م 
نگــه داشــت و گفــت یــک پاتــرول پائینتــر تصــادف کــرده اســت .ماشــین جلویــی مــا بــه
ســرعت کمــی جلوتــر از اتوبــان خــارج شــده از یــک جــاده خا کــی برگشــت تــا بــه ســمت
محــل تصــادف بــرود مــا هــم مشــغول تلفنبــازی بودیــم تــا شــاید اربابــی یــا میرترابــی را
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کــه در آن ماشــین بودنــد پیــدا کنیــم و جویــای موضــوع بشــویم .امــا بیحاصــل .مــا هــم
از همــان راه برگشــتیم .بــه نزدیکــی محــل تصــادف کــه رســیدیم صفاریــان آمــد و گفــت
جلوتــر نرویــم صحنــه ناجــوری اســت و خــوب اســت آرنــه آن را مشــاهده نکند .ایســتادیم.
معلــوم شــد کــه ماشــین پاتــرول چپــه کــرده اســت .و چنــد بــار بــه دور خــود چرخیــده اســت.
دکتــر امامــی حالــش وخیــم اســت .راننــده دســتش شکســته اســت و حــال بقیــه کمابیــش
خــوب اســت .آمبوالنــس خوشــبختانه ســریع آمــد و بیمــاران را بــه بیمارســتان کاشــان
منتقــل کــرد .بقیــه را میتوانیــد حــدس بزنیــد یــا آینــده نشــان خواهــد داد.
بــه ســمت کاشــان رفتیــم .میبایســتی تصیــم میگرفتیــم چــه بکنیــم .هــم اکنــون تهــران
بــا خبــر شــده بودنــد .از دفتــر دکتــر الریجانــی تمــاس گرفتنــد کــه بــا بیمارســتان مهــراد
تمــاس گرفتــه شــود .دکتــر متخصــص آنهــا آمــاده اســت تــا در صــورت لــزوم امامــی بــه آنجــا
منتقــل شــود.به عــاوه گفتــه شــد صبــح الریجانــی بــا ثبوتــی صبحــت کــرده اســت و ثبوتــی
موافقــت کــرده اســت نصیــری بــا مــا همــکاری کنــد.
همکاری نیم ساعته یعنی چه؟
معلوم شد
ِ
در کاشــان بــه همــه گفتــم بــا وجــود اوضــاع پیچیــده پیــش آمــده رفتــن بــه قلــه طبــق
برنامــه انجــام شــود .مالقــات بــا رئیــس دانشــگاه و جلسـ ٔـه پیشبینیشــده را لغــو کردیــم.
تــا ســاعت  3:30همگــی ناهــار خــورده بودنــد .اربابــی و میرترابــی هــم از بیمارســتان
مرخــص شــده بودنــد و بــه مــا پیوســته بودنــد .میتوانســتیم حرکــت کنیــم.
در تمــام ایــن مــدت مرتــب بــا بیمارســتان در تمــاس بودیــم .خانــم امامــی کــه تــازه وضــع
حمــل کــرده بودنــد خبــردار شــد و بــه شــدت ناراحــت .از همیــن نگــران بــودم کــه اتفــاق
افتــاد .بــر ســر نهــار آرنــه از موضــوع دادههــا پرســید .گفتــم همــه چیــز را توضیــح مــی دهــم.
جزئیــات داســتان ثبوتــی ،نصیــری را برایــش توصیــف کــردم .خیلــی تعجــب نکــرد.
میگفــت انتظــار همــه گونــه مشــکالت را در ایــن پــروژه دارد .ایــن هــم یکــی از آنهــا اســت
و گفتــم آخریــن تحــول ،اینکــه یکشــنبه یــا دوشــنبه نصیــری بــه مــا خواهــد پیوســت.
بعــد از نهــار و پــس از پیگیــری امــور بیمارســتان بــه ســمت قلــه کاله برفــی رفتیــم .بعــد از
قمصــر بــه ســمت قهــرود مقــدار زیــادی از جــاده را ســیل در هفتههــای اخیــر شســته بــود.
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در مجمــوع جــاده مناســب بــود .پــس از دیــدن قلــه از ســمتهای مختلــف بــه بــاال رفتیــم
یشــد اطــراف را بررســی کــرد.
و حــدود  6:30در قلــه بودیــم .هنــوز روشــن بــود و م 
پــس از تاریکــی شــب چراغهــای کاشــان ،قــدری از مخــروط نــور قمصــر (درشــمال) و
مورچ هخــورت در جنــوب دیــده میشــد .آرنــه میگفــت ایــدهآل نیســت امــا از آنچــه تصــور
میکــرده و نگــران بــوده اســت بهتــر اســت و شــام را همــان بــاال خوردیــم و ســاعت حــدود
 10پائیــن آمدیــم.
من یک راست به بیمارستان رفتم.

 ،86/5/28یکشنبه

صبــح بــه تپـ ٔـه ســیلک رفتیــم ،بــا تاریــخ هفــت هــزار ســالهاش .نزدیــک ظهــر برگشــتیم
ٔ
آمــاده
و در اتــاق جلســه مدیریــت دانشــگاه رفتیــم کــه ســه تــن از مدیــران دانشــگاه
خوشآمدگویــی بودنــد و مــا هــم متشــکر از آنهــا بــه خاطــر حمایــت از پــروژه .رئیــس
دانشــگاه تهــران بــود.
بعدازظهــر چندیــن نوبــت مســائل بیمارســتان را پیگیــری میکــردم کــه پیچیــده میشــد.
گرچــه  6صبــح هــم بــه بیمارســتان رفتــه بــودم.
ســاعت حــدود  3توانســتیم بــه ســمت دینــوا حرکــت کنیــم .فرصــت کافــی داشــتیم در روز
ـور اطــراف را هــم بررســی کنیــم .حــدود  6:30بــاالی قلــه بودیــم .محــل قلــه تیــز نبــود بــه
نـ ِ
خوبـ ِـی کالهبرفــی ،بلکــه در ســمت شــرق ادامــه مییافــت.
شــب کــه شــد معلــوم بــود چقــدر نــور وجــود دارد (چراغهــای کاشــان) .در واقــع بخــش
ـروط نــور قــم
یشــد تــا آنچــه از کالهبرفــی دیــده م 
بیشــتری از کاشــان رؤیــت م 
یشــد ،مخـ ِ
و کمــی هــم دلیجــان مشــهود بــود .تصــور آرنــه ایــن بــود کــه اینجــا بایــد آلودگــی نــوری
بیشــتر باشــد ،امــا ادعــای نصیــری غیــر از ایــن بــود .بــه هرحــال ســاعت حــدود  10شــب
بــه ســمت تهــران حرکــت کردیــم .همراهــان هــم بــه ســمت کاشــان ،الزم بــود آقــای بهنــام
در کاشــان بمانــد تــا امــور بیمارســتان را پیگیــری کنــد.
ساعت  2:30صبح به مرکز رسیدیم.
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 ،86/5/29دوشنبه
دکتــر نصیــری و دکتــر درودی حاضــر بودنــد .آرنــه و اربابــی و میرترابــی هــم آمدنــد و بحــث
جزئیــات مکانیابــی را شــروع کردیــم.
 ،86/5/30سهشنبه
روز گذشــته.
دور هــم جمــع شــدیم بــرای جمعبنــدی حرف ـهای ِ
صبــح ســاعت  10دوبــاره ِ
ً
تصــور میکــردم نصیــری هنــوز مقاومــت کنــد ،امــا ظاهــرا پذیرفتــه بــود یــا کوتــاه آمــد کــه در
کرمــان هــم چنــد قلــه انتخــاب شــود و اندازهگیــری اولیــه ادامــه یابــد .جمعبنــدی طــول
کشــید امــا از نتیجــه راضــی بــودم.
بعــد از نهــار جلســه شــورای راهبــری را برگــزار کردیــم .جســور هــم نتوانســته بــود بیایــد.
نصیــری گــزارش خــود را کمابیــش در اینجــا هــم تکــرار کــرد .نتیجهگیــری را هــم مطــرح
کردیــم .امــا نصیــری بــاز کمــی مقاومــت کــرد و میخواســت کــه شــورا بــا وی موافقــت
کنــد و اندازهگیــری در کرمــان حــذف شــود .البتــه نکت ـهای مطــرح کــرد کــه درســت و
حســاس بــود .ا گــر اندازهگیــری در کرمــان شــروع شــود اثــر سیاســی آن ایــن خواهــد بــود کــه
تصــور کننــد اشــتباهی شــده و فشــار سیاســی وارد کننــد کــه مــکان رصدخانــه بــه کرمــان
منتقــل شــود .آرنــه هــم توضیحــات الزم را در مــورد نقایــص مکانیابــی مطــرح کــرد و
نیــز شـ ّـمهای از طراحــی تلســکوپ از جملــه اپتیــک تطبیقــی ( )AOو تاکیــد بــر اینکــه
تلســکوپ ملــی ایــران میتوانــد پیشآهنــگ باشــد و فناوریهــای جدیــدی را بــه کار
گیــرد کــه دیگــران شــروع نکردهانــد .نصیــری اصــرار بــر ایــن داشــت کــه اگــر دیگــران
(اروپائیــان وآمریکائیــان) ایــن کار را نکردهانــد چــرا مــا؟
متأسف شدم.
در هــر صــورت ،بــا وجــود تمــام مشــکالت یــک ماه گذشــته این برنامهها به ســامت پشــت
ســر گذاشــته شــد .پــس از جلســه هــم مصاحبــه مطبوعاتــی برگــزار شــد .دقــت کردیــم کــه
اطالعــات ناجــوری در مــورد مکانیابــی گفتــه نشــود .منطقـ ٔـه عمومــی اصفهــان ،کاشــان،
اســتان مرکــزی و اســتان قــم بــه عنــوان محــل مناســب مطــرح شــد کــه قلـ ٔـه نهائــی هنــوز
بایــد تعییــن شــود .صحبتــی از کرمــان نشــد تــا تبعــات سیاســی نا گــواری نداشــته باشــد!
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 ،86/6/1جمعه
امــروز پــس از یــک هفتــه جنــگ بــرای زندگــی ،یحیــی امامــی فــوت کــرد .روزهای ســختی
ـرگ نابههنــگام و آســانی!
بــود .چــه مـ ِ

 ،86/6/2شنبه

یکــرد کــه چــرا آلابراهیــم بــدون بررســی در کمیتـ ٔـه
امــروز پیامــی از راهــوار داشــتیم .گلــه م 
آموزشــی بــه لونــد اعــزام شــده اســت کــه دکتــرا بگیــرد در ســاخت تلســکوپ و میگفــت کــه
جوانــان بســیار مســتعدتری هــم هســتند.
متأســفم کــه متوجــه نبــود در چــه شــرایط هســتیم .مجیــد هــم بــرای دکتــرا بــه لونــد نرفتــه
بــود .بــه او نوشــتم کــه دکتــرا یــا کارشناسیارشــد او بــه خــودش وابســته اســت و مــا فقــط
قــرارداد طراحــی بــا او داریــم .بــاز هــم گلهآمیــز پاســخ داد کــه بهتــر اســت مشــخص شــود
وظایــف شــورای راهبــری و مدیریــت پــروژه.
برایــش نوشــتم کــه ا گــر قــرار باشــد مدیــر پــروژه هــر قــراردادی را بــه شــورا بیــاورد کــه دیگــر
مدیریــت معنــی نــدارد .پاســخی نــداد بــه نظــرم رســید [ .]...بایــد بــا او صحبــت کنــم و
بیشــتر درگیــرش بکنــم .هــم بــرای ســامت پــروژه الزم اســت و هــم رشــد خــود او.
پس از یک ماه پرتالطم و رفتارهای [ ]...ثبوتی دیگر انتظار این یکی را نداشتم.

 ،86/6/4دوشنبه
جلسه مدیریت طرح
بــه تفصیــل کارهــای آینــده را مطــرح کــردم ،وظایــف هــر یــک را .بــه خصــوص اینکــه
پــس از ایــن بایــد جلس ـههای شــورای راهبــری را منظــم ،ماهانــه ،بکنیــم .بایــد مدتــی
مهــار جــدی پــروژه را بــه عهــده بگیــرم .تعــدادی افــراد نیمــه وقــت کار را مختــل میکننــد!
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تقریبا دو ماه است که چیزی ننوشتهام.

ً
در ایــن مــدت کارهــا تعطیــل نبــود .روال نســبتا خوبــی هــم داشــت .صــورت جلسـههای
شــورای مدیریــت پــروژه نشــان میدهنــد.
یک هفته آلابراهیم به ایران آمد و کارها را به تفصیل با او مرور کردیم.
در همیــن مــدت چنــد حالــت روانــی پیــدا شــد .اول اینکــه آلابراهیــم نگرانــی ابــراز کــرد
کــه تیــم ســوئد بــه دلیلــی خیلــی مایــل بــه همــکاری نیســتند کــه البتــه بســیار خبــر بــدی
بــود .بعــد معلــوم شــد ،یــا حــاال ایــن طــور خیــال میکنیــم کــه اشــتباه میکــرده اســت.
مســئله ادامــه تحصیــل او کــه برایــش تعیینکننــده بــود حــل شــد .گواهــی کــردم کــه در
مــدت دو ســال مخــارج او را تقبــل میکنــم ]...[ ،امــا بــرای او ،بــرای مــا ،بــرای پــروژه و
ً
رضایــت او در ادامــه تحصیــل بســیار مهــم بــود .پــس کار درســتی بــود .حاال کامــا درگیــر
درســش شــده اســت و راضــی اســت .چنــد روز پیــش از او گلــه کــردم کــه کار طراحــی عقــب
افتــاده اســت و نیــز چنــد کار دیگــر بــه آرنــه وا گــذار شــده بــود .دارد پیگیــری میکنــد.
نامــه دعــوت از شــورای بینالمللــی را بــرای آرنــه فرســتادهام کــه ا گــر نظــری اصالحــی دارد
بگویــد تفاهمنامــه میــان  IPMو دانشــگاه لونــد هــم همینطــور.
دیــروز تلفنــی بــا آرنــه صحبــت کــردم ،بــه توصیــه مجیــد .ســرش ایــن روزهــا بیــش از
حــد شــلوغ اســت .صحبــت اصلــی در مــورد چــارت اجرایــی پــروژه و جایــگاه مجیــد بــود.
ً
گفتــم در مــورد بخشهــای دیگــر نمیخواهــم عجلــه کنــم تــا افــراد کامــا مناســب را
پیــدا کنــم .جــز اینکــه در بخــش اپتیــک تطبیقــی ( )AOدرودی را پیشــنهاد میکنــم .
او خــود را آمــاده میکنــد کــه بــرای  2تــا  4هفتــه میــان دو تــرم بــه لونــد بــرود .موافقــت
کــرد .کمیتــه اپتیــک هــم کمابیــش آمــاده اســت .امــا بخشهــای دیگــر هنــوز افــرادش
تعییــن نشــدهاند.
در مــورد رسـ ٔ
ـاله ارشــد مجیــد هــم صحبــت کردیــم .علیرغــم پیشــنهاد مجیــد کــه بــه
 AOبپــردازد مــن پیشــنهاد کــردم کــه موضوعــی در ارتبــاط بــا طراحــی تلســکوپ باشــد،
ً
مثــا یکــی از تلســکوپهای مــدرن .ایــن باعــث میشــود نقــش او را در طراحــی تلســکوپ
ٔ
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یتــر شــود .آرنــه هــم پذیرفــت .بقیــه مذا کــرات بــا او
مــا بــه عنــوان مهنــدس پــروژه منطق 
میمانــد تــا حــدود یــک مــاه و نیــم دیگــر کــه بــرای ســمپوزیوم آرنــه بــه لونــد خواهــد رفــت.
قــرار شــده اســت نصیــری هــم همــراه باشــد و مذا کــرات مکانیابــی را ادامــه دهــد.
درمــورد مکانیابی،گرچــه امیــدوار بــودم قبــل از فصــل زمســتان بعضــی کارهــا شــروع
شــود ،همــه چیــز موکــول بــه بهــار شــد .بعــد از چنــد جلســه بــا نصیــری قــرار شــد طرحــی
بدهــد بــرای آمادهســازی امــور مکانیابــی بــرای  5مــاه آینــده تــا بــرای بهــار از هــر حیــث
آمــاده باشــیم.

86/8/30

هفتـ ٔـه آینــده ســمپوزیوم آرنــه آرد هبــرگ اســت و بــه ایــن مناســبت بــا دکتــر نصیــری بــه لوند
میرویــم .امشــب مجیــد تلفــن زد و دربـ ٔ
ـاره مذا کــرات در لونــد صحبــت کردیــم .دیــروز
هــم جلس ـهای بــا الریجانــی داشــتم .پیشــنهاد کــردم ســاختمانی بــا زیــر بنــای  7000متــر
مربــع بــرای پژوهشـ ٔ
ـکده رصدخانـ ٔـه ملــی بســازیم .ایــن برنامـ ٔـه اولیـ ٔـه مــن اســت و بایــد
بــرای ســی ســاله آینــده کافــی باشــد گرچــه هنــوز هیــچ ضــرب و تقســیم نکردهایــم .قــرار
شــد در جلس ـهای بــا آقــای دکتــر داوودی معــاون اول رئیــس جمهــور و وزیــر ایــن نیــاز و
ً
نیــز نیــاز مالــی و ارزی رصدخانــه مطــرح شــود .ظاهــرا در هفتـ ٔـه گذشــته قــول همــه جــور
ً
پشــتیبانی دادهانــد .امــروز هــم نامـهای بــا همیــن مضمــون بــرای وزیــر نوشــته شــد .قبــا
هــم ســندی مفصــل بــا توجیهــات بــرای افزایــش ایــن بودجــه بــه ســازمان (منحلــه)
مدیریــت فرســتادیم.
کارگــروه مدیریــت دادههــا بــه نســبت خــوب پیــش م ـیرود .کارگــروه اپتیــک کارش
ســختتر اســت .امــروز بحــث کردیــم کــه شــاید آزمایشــگاه اپتیــک تطبیقــی را در دانشــگاه
تهــران مســتقر کنیــم .بایــد بــه فکــر یــک تفاهمنامــه و قــرارداد باشــیم.
اتــاق خوشـ ٔـه رایان ـهای آمــاده شــده اســت .ســمینار اولیــن کارگاه پــردازش و کاهــش
یشــود .دو مــدرس داریــم .دیــروز Jorg
دادههــای مرتبــط بــا همگرائــی ضعیــف برگــزار م 
خبــر داد کــه از شــیلی بــه آلمــان آمــده و بیمــار شــده اســت .دکتــر ســه هفتــه به او اســتراحت
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ً
یشــود .احتمــاال یکــی دو مــاه دیگــر
داده اســت بــه ایــن ترتیــب نصــف کارگاه مــا لغــو م 
تکــرار میکنیــم .پــس از برگــزاری نجفــی و دیگــران امیــدوارم فرصــت کننــد خوشــه را
نصــب و راهانــدازی کننــد.

 ،86/11/3چهارشنبه
باز هم یک مدت در یادداشت نویسی تأخیر شد.
هفتـ ٔـه پیــش نیمـ ٔـه دوم کارگاه اول دادهگاهــی و همگرایــی گرانشــی انجــام شــد ،بــا یــورگ
دیتریــش .دانشــجویان مــا بــا پیچیدگیهــای دادههــای رصــدی آشــنا شــدند .بــرای خــود
مــن آشــنایی بــا ایــن پیچیدگیهــا بســیار جالــب بــود .معلــوم شــد در ایــن زمینههــا ،مــا
بســیار عقــب هســتیم و نــا آشــنایی مــا بــا ایــن بخــش از فیزیــک قابــل توجــه اســت.
حبیــب خسروشــاهی بــه دعــوت پژوهشـ ٔ
ـکده نجــوم بــه ایــران آمــد .هــدف مذا کــره بــرای
اســتخدام وی در  IPMبــود .در کنــار ایــن حضــور ،کــه مصــادف بــا حضــور مــارک مونیــه در
ایــران بــود ،کارگاهــی یــک روزه بــرای اهــداف علمــی تلســکوپ گذاشــتیم ]...[ .مذاکــرات
مــن بــا حبیــب کمابیــش مثبــت بــود .پــس از رفتــن وی جزئیــات اســتخدام و پیشــنهاد
 IPMرا بــرای وی مکتــوب کــردم .دیــروز نظــر مثبــت خــود را اعــام کــرد .بســیار خوشــحال
شــدم .شــک نــدارم بــا پیوســتن وی بــه پژوهشــکده جهــش مهمــی در نجــوم ایــران اتفــاق
خواهــد افتــاد.
مذا کــرات چندانــی بــا دکتــر نصیــری داشــتم .در ســفر دو مــاه پیــش بــه لونــد همــراه بــود.
دیــدن ســمپوزیوم آرنــه آردهبــرگ ،و حضــور منجمــان سرشــناس تلســکوپ  EELTدر
آنجــا ،و نیــز مذا کــره چهــار ســاعته بــا آرنــه در مــورد طراحــی اپتیکــی تلســکوپ بــه وضــوح
در وی تأثیــر گذاشــته بــود .در همیــن مــدت قــرارداد بــا تحصیــات تکمیلــی زنجــان بــرای
مکانیابــی امضــا شــد .نصیــری وارد سیاســت شــده ،بــرای انتخابــات مجلــس ثبــت
نــام کــرده و مشــغول فعالیــت اســت .باتوجــه بــه مشــغولیتهایش ،از جملــه تدریــس،
دانشــجوی ارشــد و دکتــرا ،مســئولیت دانشــگاه خصوصــی .حــاال هــم نمایندگــی احتمالــی
در مجلــس ،خــدا میدانــد چــه شــود!
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 ،86/11/4پنجشنبه
امــروز صبــح دکتــر شــیخجباری ،از فیزیــک بــا ناراحتــی بســیار نــزد مــن آمــد .از هنگامــی
کــه سرپرســتی پژوهشــکده فیزیــک را دارد ،مرتــب پیــش مــن میآمــد درد دل میکــرد
ً
یکــرد .خالصــه بــه تفصیــل ،عمدتــا شــکایت میکــرد .امــا امــروز
مشــورت میکــرد ،گلــه م 
حالــش خیلــی خــراب بــود .میگفــت آنچــه سربســته تــا بــه حــال بــه مــن گفتــه اســت.
یشــرمی از ایــن بدتــر نمیشــود .همســرش
حــاال عیــان شــده اســت؛ میگفــت کثافــت و ب 
یاســمن فــرزان عضــو پژوهشــکده وزارت و شــتابگرها برایــش مســئله پیــدا شــده [.]...
قــول داده شــده بــود کــه بــا اســتخدام قطعــی شــیخجباری ،یاســمن فــرزان نیــز بــه
اســتخدام قطعــی درآیــد.]...[ ،
میگفــت ا گــر تــا یــک مــاه دیگــر ایــن کار انجــام نشــود بــه خسروشــاهی (کــه قراراســت در
پژوهشـ ٔ
ـکده نجــوم اســتخدام شــود) موضــوع را خواهــد گفــت .میگفــت موظــف اســت
ایــن رویدادهــا را بــه او اطــاع دهــد (.تــا بدانــد اوضــاع در ایــران چگونــه اســت و بیخــود
تصمیــم برگشــت بــه ایــران نگیــرد) نوعــی تهدیــد؟ بــه هــر حــال ایــن هــم بخشــی از
مشــکالت کار علمــی کــردن در ایــران اســت :تعــداد کــم همــواره مشــکلآفرین اســت و
اختالفنظرهــا بــه وضــوح و تأثیرگــذاری بیشــتری دارد .از طــرف دیگــر تعــداد زیــاد بــه
معنــی تخفیــف دادن در کیفیــت اســت و آن هــم یعنــی پذیــرش اســتکبار میانمایگــی بــه
عنــوان یــک «پدیــده بــر آمــده» !Emergent Characteristic
ً
مشــکل دیگــری هــم ظاهــرا پیــدا شــده اســت؛ خانــم عطــارزاده منشــی پژوهشــکده!
بینظمــی زیــادی از وی میدیــدم .امــا آن را بــه حســاب جوان ـیاش میگذاشــتم .تــا
اینکــه دیــروز بــا خانــم داورپنــاه صحبــت کــردم .عمــق فاجعــه را دیــدم .رفتارهایــی
ً
کــه حــدس مــی زدم واضــح شــد .رفتارهایــی کامــا غیــراداری .بــه طــوری کــه داورپنــاه
نکــه اذعــان داشــت عطــارزاده ســاده و صــادق اســت ،میگفــت غیــر قابــل
در عیــن ای 
کنتــرل ،تصحیــح و آمــوزش اســت .بــه خصــوص کــه بــه لحــاظ مالــی و خانوادگــی نیــازی
بــه کار و حقــوق نــدارد .تصمیــم گرفتــم بــه تعویــض! چگونــه؟ دو مــاه بســیار پــرکاری در
پیــش داریــم .قــرار بــود ایــن روزهــا دفتــرش را مرتــب کنــد .فکــر کــردم [ ]...توانایهــای
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الزم را دارد امــا گاهــی مســائلی را مراعــات نمیکنــد .بــه عــاوه میدانــم کــه بســتگی
فامیلــی در محیــط کار همــواره مشــکل ایجــاد میکنــد!
ً
ا گــر میشــد از ابتــدا خانــم شــیمی ایــن پژوهشــکده را بــه عهــده میگرفــت .أوضــاع کامــا
یکــرد .امــا افســوس کــه حساســیت [ ]...مانــع شــد! شــیمی در مدیریــت اداری
فــرق م 
بینظیــر اســت .ایــن هــم نمون ـهای اســت از [ ]...تاثیــر آن در امــور علمــی کشــور! صــد
افســوس!
بــه هــر حــال تصمیــم گرفت ـهام شــنبه از خانــم جعفــرزاده ،منشــی طــرح رصدخانــه
ً
بخواهــم موقتــا بــه پژوهشــکده بیایــد ،کارهــا را تحویــل بگیــرد .تــا شــخص مناســبی
پیــدا کنیــم .جعفــرزاده ایــدهآل نیســت ،امــا پذیرفتنــی اســت .خوشــبختانه نفــر دومــی کــه
وردســت جعفــرزاده انتخــاب کــردهام از هفتــه پیــش کارش را شــروع کــرده اســت و بــه ایــن
ترتیــب رصدخانــه بیکارمنــد نیســت.
از کارهــای مهــم جــاری رفتــن اربابــی بــه آلمــان و  ESOاســت .هــدف اصلــی مذاکــره
درمــورد اهــداف علمــی تلســکوپ بــود و نیــز بازدیــد از چنــد مرکــز بــرای آشکارســازها .بیــش
از حــدی کــه خــودش تصــور میکــرد ،مذا کــرات مفیــد بــوده اســت .مــن هــم خوشــحالم
کــه ایــن ســفر بیمسـ ٔ
ـئله زیــاد و بیهزینـ ٔـه زیــاد ،برنامهریــزی شــد و نتایــج علمــی آن بــرای
مــا بســیار ارزنــده اســت .امــروز در لونــد اســت و شــنبه برخواهــد گشــت .چنــد هفتــه پرکاری
را بــرای پــردازش اطالعاتــی کــه بــه همــراه مـیآورد الزم خواهیــم داشــت!

86/11/4

بهمــن :ســرانجام نــام خوشـ ٔـه رایانـهای رصدخانــه را «بهمــن» گذاشــتهام؛ اولیــن مخلــوق
اهــورا مزدا!
دیــروز از آقــای میرآفتــابزاده ،کــه جــوان باهــوش و مســتعدی اســت خواســتم مســئولیت
سیســتم «بهمــن» را بــه عهــده بگیــرد .نظــارت علمــی و برنامهریــزی علمــی ،کمــاکان بــا
ابــوذر خواهــد بــود .از ایــن مجموعــه راضــی هســتم .در ســکوت کاری انجــام شــده اســت.
ٔ
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مشــغول برنامهریــزی بــرای اهــداف علمــی هســتیم .از اعضــای شــورای علمــی آرنــه،
و ژاک پذیرفتهانــد .پــدرو آلــوارز ،از اســپانیا گفتــه اســت ســعی خواهــد کــرد .ماســارونی
از ژاپــن بــه دلیــل مســئله زیــاد عذرخواهــی کــرد .چنــدی پیــش هــم پیغمبریــان پیامــی
فرســتاد کــه از پذیــرش عضویــت و شــورای بینالمللــی معــذور اســت .از پیــام پیغمبریــان
بــه شــدت تعجــب کــردم .چنــد مــاه قبــل از آن بــا خوشــحالی پذیرفتــه بــود .ایــن را
میگــذارم بــه حســاب فشــار سیاســی آمریــکا بــر ایــران .بــه هــر حــال در ایــن کارگاه کــه قبــل
از عیــد قــرار اســت بــا حضــور اعضــای بینالمللــی برگــزار شــود .میخواهیــم اهــداف علمــی
را نهایــی کنیــم.
بقیــه برنامهریزیهــا بــه نرمــی پیــش م ـیرود؛ فعالیتهــای رســانهای ،راهانــدازی
وبــگاه و ...
بــرای تأســیس یــک مرکــز (بخــش ابــزارگان) مشــترک بــا پژوهشــکده ذرات و شــتابگرها
مذا کــرات بــه کنــدی ادامــه دارد .هنــوز خوشبیــن هســتم کــه ایــن همــکاری
نتیجهبخــش خواهــد بــود .آقــای عالالدیــن میرحســینی را هــم بــه کار گرفتهایــم کــه
ً
در تعمیــر تجهیــزات تجربــه بســیار مفیــدی دارد .قــرار اســت بــا اربابــی مشــترکا مدیریــت
فســنج را بــه عهــده بگیرنــد!
ســاخت یــک طی 

86/12/1
طالقان
پنجشــنبه روز اربعیــن ،و تعطیــل اســت .آمــدهام بــه طالقــان .خرابــی منــزل وحشــتناک
اســت .دو هفتــه پیــش کــه آمــده بــودم انــگار داخــل خانــه بمــب گذاشــته بودنــد.
قندیلهایــی بــه قطــر  30ســانتیمتر از ســقف آویــزان بودنــد .یــک طــرف خانــه پــر از یــخ
بــود .قــرار بــود روزهــای گذشــته تأسیســاتچی بــا کارگرمــان ،آقــا بســمهاهلل ،بیایــد و تعمیــر
رادیاتورهــا را انجــام دهــد .امــا امــان از بدقولــی و تنبلــی کارگــران و تأسیســاتچیها.
مجبــور شــدم امــروز خــودم بیایــم .بــرف در بــاغ هنــوز حــدود نیــم متــر مانــده بــود ،گرچــه
آفتــاب اســت .مشــغولیم یخهــای داخــل خانــه را جمــع کنیــم تــا جنــاب تأسیســاتچی
تشــریف بیاورنــد! فرصــت بــرای نوشــتن داســتان رصدخانــه.
 62کتاب اول ،اسفند  ۸۵تا شهریور ۸۹

دفتــر رصدخانــه بــا آمــدن خانــم جعفــرزاده منظــم شــده اســت و امــور اهــداف علمــی
ً
بــه خوبــی پیــش م ـیرود .ســفر اربابــی بــه  ESOو بازدیــد از چنــد مرکــز در آلمــان کامــا
موفقیــت آمیــز بــود .هــم اطالعــات مفیــدی جم ـعآوری شــد و هــم تبلیــغ مناســبی بــرای
طــرح مــا .نظــر قابــل توجهــی از منجمــان و ابزارســازان آلمــان بــه طــرح مــا جلــب شــد.
همیــن هــم باعــث شــد تعــداد قابــل قبولــی از منجمــان راصــد دعــوت مــا را بــرای شــرکت
در کارگاه اهــداف علمــی بپذیرنــد .ایــن اولیــن حرکــت جــدی بینالمللــی مــا بــود .پــس از
جلــب نظــر لونــد بــرای همــکاری ،کــه مؤثــر واقــع شــد.
دکتــر نصیــری نامــزد انتخابــات مجلــس شــد از زنجــان تائیــد صالحیــت هــم شــد .ســرش
بســیار شــلوغ شــده و نگرانــی مــن محقــق شــده اســت .اولیــن ضربــه این شــد کــه نمیتواند
در کارگاه اهــداف علمــی شــرکت کنــد چــون درســت روزهــای قبــل از انتخابــات اســت 22
تــا  24اســفند مــاه .انتخابــات مجلــس هــم روز  24اســفند اســت! شــرکتکنندگان در
کارگاه ســوالهای زیــادی در مــورد مــکان دارنــد!

86/12/۶

ً
ایــن هفتــه بهــرام مبشــر بــه دعــوت مــا ایــران اســت .ســه درس داد .عمدتــا در مــورد
انتقــال ســرخ فوتومتــری کــه بســیار جالــب بــود .یــک بحــث چنــد ســاعته هــم پیشبینــی
کــرده بودیــم بــرای پیشبینــی وی در مــورد اهــداف علمــی تلســکوپ.
یــادم هســت حــدود ســه ســال پیــش یــا بیشــتر تــازه وقتــی کــه تلســکوپ  2متــری مــا
تصویــب شــده بــود در دولــت ،ایــران بــود .بــا او صحبــت میکــردم .میگفــت بیخــود
اســت کــه ایــران حــاال بیایــد روی یــک تلســکوپ ٔ
رده  2متــری ســرمایهگذاری کنــد.
اســتدالل کــردم در مــورد منافعــی کــه بــرای مــا دارد .بــه خصــوص اینکــه بــه ایجــاد
فرهنــگ نویــن علمــی در ایــران کمــک میکنــد .ایــن بــار خــودش بــه ایــن امــر معتقــد بــود.
میگفــت اســتاد تــزش ،الیــس ،هــم بــه وی گفتــه اســت چنیــن پــروژهای بــرای ایــران
بســیار مفیــد اســت .خــودش هــم پذیرفتــه بــود .بیایــد و بگویــد چــه بکنیــم کــه تلســکوپ
ســه متــری مــا تلســکوپ کارآمــدی در عــرف جهانــی باشــد .در جلســه بحــث پیرامــون
ً
اهــداف ،کــه دوشــنبه برگــزار شــد ،پیشــنهاد کامــا مشــخصی هــم داشــت :نقشـهبرداری
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( )Surveyو بــا میــزان دیــد  30دقیقــه .بــاز هــم حضــور وی و تســلطش بــر بحــث بــر حضــار
تأثیــر گذاشــت.
جلسـ ٔـه بــا مبشــر بعــد از جلســه شــورای راهبــری بــود .در ایــن جلســه بــاز هــم بــا طغیــان
راهــوار و اینبــار کیاس ـتپور هــم ،روبــرو شــدم .اعتــراض بــه ســند ســفید آلابراهیــم.
تصورشــان ایــن بــود کــه آلابراهیــم یــک یــا دو ســال اســت کــه بــا پــول رصدخانــه بــه
ســوئد رفتــه اســت و کاری کــه در ســال کــرده اســت ارزش زیــادی نــدارد .متأســفانه چــون
بــه امــور فنــی وارد نیســتند ،و بــه عــاوه خیــال میکننــد آلابراهیــم بــرای ایــن کار آدم
مناســبی نیســت .واکنشهــای ناجــوری نشــان میدهنــد .ایــن هــم یکــی دیگــر از
مشــکالت کار در ایــران.

۸۶/۱۲/۹

یشــود .ســرانجام بــا
کارگاه تحلیــل دادههــا و همگرائــی ضعیــف هفتـ ٔـه دیگــر شــروع م 
پیگیــری مــا پژوهشــگاه دارای محلــی شــد بــرای برگــزاری کارگاههایــی کــه احتیــاج بــه
تعــدادی کامپیوتــر دارد :میزهــای مناســب بــا  ۱۵کامپیوتــر ثابــت .دیگــر الزم نیســت
کامپیوترهــای پژوهشــکده و رصدخانــه را جابهجــا کنیــم .امــا اینبــار هــم یکــی از
نچــه حکمتــی اســت کــه در
ســخنرانان مــا پایــش شکســت تومــاس اربــن! نمیدانــم ای 
هــر دو کارگاه مــا اتفــاق افتــاد .بــه هرحــال کارگاه هفتــه آینــده بــا کاتریــن هیسمــن برگــزار
میشــود.
کارهــای اداری احســان کورکچــی هــم در حــال انجــام اســت .بــرای رفتــن بــه IAP
مشــکالت حــد نــدارد .هــر روز مشــکلی جدیــد .ولــی بــه هــر حــال خواهــد رفــت.
پژوهشــکده از ســال آینــده شــکل جدیــدی بــه خــود میگیــرد .تحــول چش ـمگیر اســت و
شــروع خوبــی اســت .از اینکــه مذا کــرات بــا حبیــب منجــر بــه ایــران آمــدن وی شــد بســیار
خوشــحالم .کمــی بیتوجهــی مــا شــاید جهــت زندگــی او را عــوض میکــرد]...[ .
واژهگزینــی بــرای واژههــای نجــوم رصــدی را شــروع کردهایــم .موقعیــت مناســبی اســت،
هــم کمــک بــه فرهنگســتان زبــان ،هــم کمــک بــه مســتندات فارســی رصدخانــه و هــم
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مشــغول کــردن آقــای بهــاری بــه کاری مناســب و مفــری بــرای ظلمهایــی کــه نظــام
اداری و دانشــگاهی مــا بــر او روا داشــته اســت.
در مــورد نجفــی ،ابــوذر ،کمتــر نوشــتهام .پدیــدهای اســت و موهبتــی! بــه هــر دلیــل
نتوانســته اســت آلمــان ،در گــروه پتــر شــنایدر در بــن بمانــد و بیــش از دو ســال اســت کــه
بــه ایــران آمــده اســت .کانــادا کــه بــودم راهــوار نوشــته بــود کــه او در ایــران اســت و خــوب
اســت کــه اســتادش را بــه ایــران دعــوت کنیــم .بــه ایــران کــه برگشــتم .بعــد از فرصــت
مطالعاتــی بــا او آشــنا شــدم .پــدرش اهــل فرهنــگ و از روشــنفکران مذهبــی بــوده اســت.
کتابــی در مــورد بهائیــت دارد ،کتــاب دیگــری کــه تحقیــق وی در جزیـ ٔ
ـره العــرب اســت
بــه دنبــال جــای پــای تاریــخ اوائــل اســام .خــودش شــخصیتی مطبــوع ،آرام و متیــن
دارد .ترکیبــی از پــدرش کــه میتوانــم تصــور کنــم و فرهنــگ آلمــان .ســرگردان بــود .در
 IPMمشــغول بــود و مقــرری دانشــجویی کمــی میگرفــت .وقتــی برگشــتم داشــت ســعی
میکــرد بــرای تعییــن تکلیــف و گزینــش بــه آلمــان بــرود موفــق نشــد ویــزا بگیــرد .تصمیــم
گرفــت ادامـ ٔـه تحصیلــش را بــه ایــران منتقــل کنــد .شــریف وی را پذیرفــت .امــا بالفاصلــه
معلــوم شــد کــه بایــد دانشــجوی دکتــرا باشــد کــه هزینـ ٔـه تحصیلــش را میپــردازد .مــن
تــازه ســعی کــرده بــودم از چنــد منبــع مخــارج زندگ ـیاش را کــه متأهــل هــم بــود تأمیــن
کنــم .کــه معلــوم شــد بایــد هــر تــرم  2500دالر پرداخــت کنــد برایــش مقــدور نبــود.
[]...
ایــن رویــداد حــدود یــک مــاه قبــل از همایــش در مــورد همگرائــی در منچســتر بــود کــه
نجفــی هــم ،عــاوه بــر راهــوار میخواســت شــرکت کنــد .بالفاصلــه بعــد از ایــن همایــش،
گردهمائــی همگرائــی ضعیــف کارال اروپــا ،یــا شــبکه  DUELLدر هلنــد بــود .ایــن
ً
گردهمایــی صرفــا بــا دعــوت بــود نجفــی هــم پذیرفتــه بــود کــه شــرکت کنــد .قــرار شــد از
یــک طــرف در منچســتر همــراه راهــوار بــا مســئوالن پــروژه ( MOAژاپــن -نیوزلنــد) بــرای
همــکاری مذا کــره کننــد و در هلنــد درمــورد چگونگــی اتصــال مــا بــه شــبکه دوئــل]...[ .
ســفرش مفیــد واقــع شــد .پیگیــری شــبکه  MOAرا بــه راهــوار ســپردم .در مــورد DUELL
خــودم بــا نجفــی پیگیــری میکنــم .شــبکه دوئــل علیاالصــول موافــق بودنــد .تومــاس
ٔ
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اربــن ،کــه بــرای کارگاه از او دعــوت کردهایــم از افــراد مؤثــر شــبکه اســت .برنامهریــزی
کردیــم بــرای آمــاده ســاختن زیرســاختهای خوشــه و نرمافزارهــا و تربیــت نیــرو]...[ .

86/12/15
ایــن روزهــا تمــام وقتــم را هماهنگــی بــرای برگــزاری دو کارگاه میگیــرد؛ همگراییگرانشــی
و کارگاه اهــداف علمــی .امــور کمابیــش خــوب پیــش مـیرود .همــکاران جــوان مــا همگــی
یــک فراینــد یادگیــری را میگذراننــد .بــرای همـ ٔـه آنهــا کار جدیــد اســت .جعفــرزاده دفتــر
پژوهشــکده را خــوب مرتــب کــرده اســت .عطــارزاده کــه بــه الرک آمــده درحــد برگــزاری
کارگاه همگرایــی گرانشــی مشــغول اســت .دیگــران هــم ضعــف نظــم او را جبــران
میکننــد .جابهجایــی خوبــی بــود بعــد از عیــد هــم بایــد فکــری بکنیــم بــرای جایگزیــن.
خانــم تق ـیزاده کــه هنــوز دوران آزمایشــی خــود را میگذرانــد بــه نحــو خوبــی از عهــده
ـور خــودش پیــدا کــرده
کارهــا بــر میآیــد .منظــم اســت و پیگیــر .دکتــر اربابــی کاری در خـ ِ
و خوشــحال اســت .بــه نظــرم در مســیر درســتی افتــاده اســت .از عهــده کار خــوب بــر آمــده
اســت ]...[ .تــرس ایــن دارم کــه نکتههــای ظریــف کارگاه را هــم از دســت بدهــد .ایــن
کار مهــارت میخواهــد .بالقــوه تــوان ایــن کار را دارد [ ]...نتیجــه کار اهــداف و ســندی
کــه تهیــه شــده اســت خــوب اســت .خسروشــاهی کــه بایــد بــه زودی بــه مــا بــه پیونــدد،
همــکاری خوبــی از دور دارد .مرتــب در ارتبــاط اســت .امــا در واکنشهــا گاهــی عجوالنــه
و ناپختــه عمــل میکنــد ،.تنــد وشــدید! آقــای حقیقــت نشــان داده اســت کــه نیــروی
مناســبی اســت و تــوان اجرایــی خوبــی دارد .میرترابــی هــم مفیــد اســت .تیــم مــا در حــال
تشــکیل شــدن اســت.

87/1/15
کارگاه همگرایــی گرانشــی و نیــز کارگاه اهــداف علمــی تمــام شــد .تعطیــات عیــد هــم بــه
پایــان رســید .از هــر دو کارگاه راض ـیام .در کارگاه اهــداف علمــی بــه نتیجــه رســیدیم و
موفــق بــود .اربابــی کار خوبــی انجــام داد .ایــن تجربــه نمون ـهای بــود از اینکــه چگونــه
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توســعه اســتعدادها در علــم بــه معنــای روز دنیــا بــا هــم مرتبطنــد و مــا در ایــران چقــدر از
توســعه یافتگــی بــه دوریــم و گاهــی چقــدر خــام.
اربابــی داشــت میرفــت کــه بــه دانشــگاهی بپیونــدد .هیئــت علمــی بشــود ماننــد اکثریــت
قریــب بــه اتفــاق دانشــگاهیان ]...[ .ایــن کار را بــه نحــو احســن انجــام داد .دیگــری را
نمیشناســیم کــه در شــرایط مــا میتوانســت ایــن کار را انجــام دهــد .ا گر پـ ٔ
ـروژه رصدخانه،
بــه عنــوان یــک پـ ٔ
ـروژه توســعهای وجــود نداشــت ،او هــم تلــف میشــد .برداشــت خشــک
مــا از علــم در ایــران ،شــناختن فراینــد در توســعه علــم و توســعه مبتنــی بــر علــم ،نسـلها
را تلــف میکنــد واســتعدادها را میخشــکاند.
کارگاه همگرایــی گرانشــی ضعیــف ،ایــن بــار هــم یکــی از مدعویــن مــا پایــش شکســت!
تومــاس اربــن مشــکل پــا پیــدا کــرد و الزم بــود یــک مــاه اســتراحت کنــد .درســت در
روزهــای آخــر قبــل از برگــزاری خبــر بــه مــا رســید ماننــد کارگاه قبلــی .قــرار شــد کارگاه بــا
کاتریــن هیسمــن برگــزار شــود .او هــم نمیتوانســت وقــت خــودش را جابهجــا کنــد.
کمــی از وظیفــه تومــاس را بــر عهــده گرفــت و کارگاه چهــار روزه برگــزار کــرد .هــم او و
هــم دانشــجویان بســیار راضــی بودنــد .خوشــبختانه اتــاق کامپیوتــر هــم بــه طــور دائــم
راهانــدازی شــد و مشــکالت اجرایــی مــا بســیار کمتــر بــود.
کاتریــن بــا همســر و دختــرش آمــده بــود .یــک هفتــه بعــد از کارگاه هــم در ایــران مانــد بــه
یــزد و اصفهــان رفــت و شــنیدم در یــزد بــه او خیلــی خــوش گذشــته اســت .خوشــبختانه
چــه بــه لحــاظ علمــی و چــه بــه لحــاظ گردشــگری بــه او خــوش گذشــته بــود .قــرار شــد
بعضــی دانشــجویان مــا روی پروژههایــی کــه او تعریــف میکنــد هــم کار کننــد .همــکاری
پژوهشــی مــا در زمینــه همگرایــی گرانــش ضعیــف در ســطح بینالمللــی شــروع میشــد
و ایــن خبــر خوشــی بــود .کارگاه اهــداف علمــی بــا همــه میهمانــان مدعــو شــروع شــد.
جــز اینکــه واحــه پتروســیان ظهــر روز پنجشــنبه ،روز دوم ،بــه ایــران آمــد .روزهــای - 20
 22کــه کارگاه برگــزار شــد روزهــای بســیار مشــغولی در تهــران بــود .چــه بــه لحــاظ رفــت و
آمــد و چــه بــه لحــاظ اداری .امــا چــارهای نداشــتیم .روز اول کارگاه بــه گــزارش اداری و
فنــی رصدخانــه و نیــز ارائــه میهمانــان خارجــی گذشــت .از همــان ابتــدا معلــوم بــود کــه
موضــوع پارامتــر میــدان دیــد و نیــز کانونهــای تلســکوپ بــه بحــث اصلــی کارگاه منجــر
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ً
خواهــد شــد .روز دوم عمدتــا ارائــه همــکاران ایرانــی بــود .بــه جــز ارائــه دکتــر کیاسـتپور
از اصفهــان ،کــه بــه خاطــرات دوران تحصیــل در آمریــکا و کار در افال کنمایــی در آنجــا
ً
گذشــت ،بقیــه ارائــه ایرانیهــا خــوب و گاهــی چش ـمگیر بــود .دکتــر ریاضــی کــه قبــا
ً
شــفاها اعــام کــرده بــود بــه جــای  15دقیقــه 30 ،دقیقــه بــه او فرصــت بدهیــمَ ،جــو را کــه
دیــد ،خــودش متقاضــی زمــان  5دقیقـهای گــزارش از رصدخانــه ابوریحــان و نیــز عالئــق
علمــی خــودش شــد.
ً
بــرای اولیــن بــار همــکاران ایرانــی شــاهد بحثــی کامــا فنــی در مــورد تلســکوپ بودنــد.
متخصصــان نظرهــای مختلفــی میدادنــد و بــا دادههــای فنــی یــا اقتصــادی از آن
ً
دفــاع میکردنــد .ابتــدا مــورد میــدان دیــد بــود کــه نهایتــا بیــن  20تــا  30دقیقــه قوســی
تعییــن شــد ،کــه مــن راضــی بــودم .بقیــه هــم پذیرفتنــد .امــا بحــث در مــورد نــوع کانــون و
تعــداد کانونهــا بســیار داغ شــد .اعضــای شــورای بینالمللــی بــا هــم ،همنظــر نبودنــد.
بحثهــا حتــی در تنفــس هــم ادامــه پیــدا میکــرد .بــرای مــن از همــه چیــز مهمتــر ایــن
بــود کــه همــکاران ایرانــی مــا در معــرض چنیــن بحثهــا قــرار بگیرنــد (بــرای اولیــن بــار
در عمرشــان) و ایــن باعــث رشــد بلــوغ فکــری آنهــا بشــود .تنهــا در ایــن صــورت مشــکالت
مــن در پیشــرفت پــروژه کمتــر میشــد و هــم حمایــت از آن بیشــتر .نتیجهگیــری در مــورد
کانونهــا بــه کارگاه بعــدی در شهریور/ســپتامبر موکــول شــد و قــرار شــد آرنــه پیشــنهاد
قتــر بیــاورد بــا پیشبینیهــای مالــی بــرای مخــارج هــر کــدام از بخشهــای دیگــر
دقی 
رصدخانــه.
مــا بــرای برگــزاری ایــن کارگاه فرصــت کمــی داشــتیم .از ابتــدا روشــن بــود کــه نمیتوانیــم
روی مشــارکت خیلــی حســاب کنیــم .بــه خصــوص افــراد مطــرح وقتشــان از قبــل بــرای
ایــن مــدت کوتــاه پــر شــده و برنامهریــزی شــده بــود .بــا ایــن وصــف موفــق شــدیم 9
نفــر در ایــن کارگاه داشــته باشــیم کــه در عمــل همــه آنهــا نشــان دادنــد موضــوع را بســیار
جــدی گرفتهانــد ،در حیطـ ٔـه کار خودشــان بســیار وارد بودنــد و بســیار مســئولیتپذیر
واکنــش نشــان میدادنــد .شــاید کمتریــن مشــارکت را واحــه پتروســیان داشــت! بــه نظــر
رســید میهمانــان ماهــم جدیــت رصدخانــه را دیدنــد و پذیرفتنــد کــه طــرف ایرانــی هــم بــا
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موضــوع حرفــه ای برخــورد میکنــد .ایــن تجربــه نشــان داد کــه در تعامــل بینالمللــی
حرف ـهای بــودن مــا بیشــترین اعتبــار مــا اســت.
در همیــن روزهــای برگــزاری مشــکلی جدیــد در پژوهشــکده پیشآمــده اســت کــه
ـکده نجــوم و فعالیــت مــا در پـ ٔ
میتوانــد روی پژوهشـ ٔ
ـروژه رصدخانــه تأثیرگــذار بشــود.
بــاز هــم شــیخجباری بعدازظهــری دیــر وقــت در روز دوم کارگاه پیــش مــن آمــد کــه []...
برآشــفتگی شــاهین بــه حــدی بــود کــه مــن کــه ســخت درگیــر کارگاه خودمــان بــودم،
ســعی کــردم وی را بــه هــر طریــق آرام کنــم و آنچــه در مــورد واکنــش وی بــه نظــرم رســید
بــه او گفتــم .صحبــت مــا بیــش از یــک ســاعت و نیــم طــول کشــید .خوشــبختانه آخــر ســر
آرام گرفــت .ایــن اختــاف [ ]...و شــیخجباری از طــرف دیگــر متأســفانه بــه نظــر میرســد
پایانــی نــدارد .همــان روزهــا مشــکل دیگــری هــم بــه ایــن مــورد اضافــه شــد .اعــام شــد که
ً
شــیخجباری جایــزه کامســتک را گرفتــه اســت .خــودش گفــت قبــا [ ]...بــه او تبریــک
ـوی بــدی م ـیداد .هنــوز هــم ایــن بــوی بــد
نگفتهانــد .بــه جــز مصفــا! ایــن واقعیــت بـ ِ
ٔ
میآیــد .فرصــت نکــردهام در ایــن مــورد بــا اردالن صحبــت کنــم .پیشزمینــه موضــوع
هــر چــه باشــد ایــن رفتارهــا در جامعــه علمــی ناپســند اســت و عاقبــت خوشــی نــدارد .مــن
بــه او تبریــک گفتــم امــا انتظــار داشــتم همرشــتهایهای او دســت بلنــد کننــد ،تبریــک
بگوینــد ،داوطلــب شــوند ناهــار یــا شــیرینی بدهنــد!

87/3/9
طالقان
ســاختمان پژوهشــکده در الرک :باالخــره تصمیــم بــر ایــن شــد کنــار ســاختمان موجــود
در رصدخانــه ســاختمانی بــرای پژوهشــکده ســاخته شــود .هــدف مــن ایــن بــود کــه طــرح
رصدخانــه و پژوهشــکده کنــار هــم باشــند.
در شــرایط فعلــی اتــاف وقــت و هزینههــا بســیار اســت .طــرح ســال گذشــته مــن کــه ســه
پژوهشــکده علــوم فیزیکــی ارتبــاط تنگاتنــگ بــا هــم داشــته باشــند بــا آمــدن شــیخجباری
محقــق شــد .بــه ایــن ترتیــب تصمیــم اخیــر اجتنابناپذیــر شــد .ســعی میکنــم ایــن
ٔ
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نکــه ســریع آمــاده شــود حداکثــر آرامــش را بــرای پژوهشــگران بــه
ســاختمان ،در عیــن ای 
همــراه بیــاورد و تــا حــد امــکان از عناصــر ســنتی معمــاری بهــره بگیــرد.
ایــن روزهــا خــوب پیــش م ـیرود بعیــد نیســت در مــرداد مــاه در آن مســتقر شــویم .از
فضــای اطــراف هــم میخواهــم حداکثــر بهــره بــرده شــود؛ دیــوار بیــرون تــا آنجــا کــه
بشــود ،تختــه ســیاه باشــد کــه بتــوان نوشــت .اطــراف آن صفح ـهای کــه بتــوان ماننــد
ســن ،از آن اســتفاده کــرد و امــکان بحــث و حتــی کالس ،را بــرای پژوهشــگران راحــت
کنــد و جزئیــات دیگــری از ایــن دســت!
کارگاه آشــکار ســازها :در یــک مــاه گذشــته مشــغول برنامهریــزی و دعــوت بــرای کارگاه
دوم رصدخانــه بودیــم .خوشــبختانه ،گرچــه مــن قــدری نگــران بــودم ،امــا همــه چیــز بــه
خوبــی پیــش رفتــه اســت .تعــداد میهمانــان مــا بیــش از  11نفــر شــدهاند .همــه اعضــای
شــورای بینالمللــی نیــز میآینــد .از پیشــرفت کار راض ـیام و حتــی بیــش از انتظــارم
مدعویــن بینالمللــی اســتقبال کردهانــد.
آســمان تاریــک :بــا وزارت نیــرو وارد مذا کــره شــدهایم .آنهــا هــم عالقهمندنــد .بعــد از دو
جلســه قــرار شــد گــروه مشــترکی تشــکیل دهیــم و کارهــای اجرائــی را شــروع کنیــم .نیــاز
بــه اطالعــات فنــی موجــود دنیــا داریــم .بــرای ایــن کار بــا شـ ٔ
ـاخه آماتــوری انجمــن نجــوم
صحبــت کــردم .قــرار شــد کمــک کننــد .چشــمم آب نمیخــورد .میرترابــی را درگیــر کــردم
کــه بــا چنــد نفــر کــه بــه لحــاظ اجرائــی آمادهتــر هســتند صحبــت کنــد و کارهــا را شــروع
کنیــم.
از طــرف دیگــر بــا پژوهشــکده مطالعــات نجومیفلکــی در قــم (دفتــر آقــای سیســتانی)
صحبــت کــردم .در حــال امضــای یــک تفاهمنامــه هســتیم .در اجــرا خــوب هســتند.
پشـ ٔ
ـتوانه حــوزوی هــم دارنــد .امیــدوارم بتوانیــم بــا شــهر قــم بــه عنــوان نمونـ ٔـه شــهر بــدون
آلودگینــوری شــروع کنیــم.
برنامــه تحقیقاتــی همگرائــی ضعیــف :ایــن برنامــه نجومــی پیــش مــیرود .نجفــی
مشــکل دارد بــه لحــاظ اتمــام دکترایــش .بــا دانشــگاه شــریف بــه خاطــر تعللهــای چنــد
بــه نتیجــه نرســیدیم .قــرار شــد مــن بــا دانشــگاه مذا کــره کنــم .اکثــر دانشــجویانی کــه
 70کتاب اول ،اسفند  ۸۵تا شهریور ۸۹

مشــغول ایــن برنامــه هســتند (بــه ویــژه دانشــجویان کارشناســی) مشــغول رفتــن بــه
خــارج از کشــور هســتند .بــا وصــف ایــن چنــد نفــر میماننــد کــه مشــغولند .و همیــن خــوب
اســت .بایــد تــا آخــر امســال اولیــن نتایــج کارهــای تحقیقاتــی منتشــر شــود .بــه عــاوه
همــکاری مــا بــا گروههــای بینالمللــی شــکل جدیتــری بــه خــود بگیــرد.
ٔ
قــرارداد شیشــه خــام بــا لونــد :قــرارداد بــا لونــد هنــوز بــه جایــی نرســیده اســت .هنــوز
منتظــر دریافــت پیشــنهاد لونــد هســتیم .از خریــد شیشـ ٔـه خــام هــم هنــوز خبــری نیســت.
ً
طراحــی اپتیــک پیــش م ـیرود ،ظاهــرا آرنــه منتظــر ایــن اســت کــه تکلیــف کانونهــای
تلســکوپ مشــخص بشــود تــا بــا خیــال راحــت شیشـ ٔـه خــام ســفارش داده شــود .موضوعــی
اســت کــه قــرار اســت در کارگاه آشکارســازها در اوائــل شــهریور مطــرح بشــود.

87/3/26
برنامهریــزی کارگاه بعــدی رصدخانــه ،ابــزار وکانونهــا ،بــه خوبــی پیــش مــیرود.
خوشــبختانه افــراد بــا صالحیــت بــه تعــداد خوبــی پذیرفتهانــد و شــرکت خواهنــد کــرد14 :
نفــر .آخریــن نفــر  Chris Stubbsاز هــاروارد اســت کــه پذیرفــت.
دو هفتـ ٔـه دیگــر کارگاه بررســی برنامـ ٔـه آینــده ،در واقــع چش ـمانداز نجــوم ایــران و
پژوهشــکده را داریــم .عــاوه بــر متــن «نقشـ ٔـه راه» حبیــب خسروشــاهی ،اربابــی هــم متنــی
در مــورد «مرکــز فنــاوری رصدخانــه» تهیــه کــرده اســت .فیروزجاهــی پیشــنهادی بــرای
بخــش کیهانشناســی نظــری آمــاده کــرده اســت .از ایــن میــان حمیــد جــوادی از JPL
طرحــی را کــه ســه ســال پیــش باهــم صحبــت کــرده بودیــم آمــاده و ارســال کــرده اســت
بــه عنــوان ســند ســفید نجــوم رادیویــی .مطمئــن هســتم حرکــت مفیــدی خواهــد بــود.
ً
ســاختمان الرک پــس از یــک توقــف ده روزه دوبــاره بــا ســرعت پیــش م ـیرود .احتمــاال
یشــویم.
اواســط مــرداد در آن مســتقر م 
بــا آرنــه تلفنــی صحبــت میکــردم ،میگفــت تــا یکــی دو هفتــه دیگــر فاکتــور پیشپرداخــت
شیشـ ٔـه خــام را میفرســتد! پــس هنــوز بایــد صبــر کنیــم .خسروشــاهی قــرار شــد در کارگاه
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 SPIEدر فرانســه هــم شــرکت کنــد و ســپس بــه ایــران بیایــد .تیرمــاه شــروع بحثهــای
مربــوط بــه دور جدیــد پژوهشـ ٔ
ـکده نجــوم و طــرح رصدخانــه خواهــد بــود.

 ،87/4/18سهشنبه
روز شــنبه کارگاه برنامهریــزی نجــوم بــرای ایــران و  IPMبرگــزار شــد .روز اول ورود
ً
خسروشــاهی بــه پژوهشـ ٔ
ـکده نجــوم بــود .قبــا متنــی فرســتاده بــود تحــت عنــوان
ً
چش ـمانداز نجــوم ایــران .حســن فیروزجاهــی بخــش کیهانشناســی نظــری (عمدتــا
کیهانشناســی اولیــه) بــه آن اضافــه کــرده بــود .اربابــی بخــش دیگــری تحــت عنــوان
«مرکــز فنــاوری بــرای رصدخانـ ٔـه ملــی» آمــاده کــرده بــود .عــاوه بــر ایــن حمیــد جــوادی
از  ،JPLپاســادنا ،ســند ســفیدی بــرای یــک آرایـ ٔـه میکروموجــی در دشــت لــوت فرســتاده
بــود .بهــرام مبشــر هــم کــه بــرای کارگاه همگرائــی گرانشــی و انتقــال بــه ســرخ نورســنجی
در ایــران بــود ،شــرکت داشــت .همچنیــن امیــر حاجیــان کــه هــم اکنــون پســادکترای خــود
را در پرینســتون میگذرانــد نیــز در ایــران بــود و شــرکت کــرد .زمــان ایــن کارگاه را طــوری
انتخــاب کــرده بودیــم کــه حداکثــر ایرانیــان فعــال در نجــوم بینالمللــی بتواننــد شــرکت
کننــد .از شــورای راهبــری و چنــد منجــم جــوان داخــل کشــور هــم دعــوت کــرده بودیــم .از
شــورای راهبــری کســی شــرکت نکــرد ،مگــر راهــوار کــه جــزو تیــم خودمــان بــود .جســور از
ً
تبریــز کــه معمــوال مشــارکت میکنــد ،ایــران نبــود.
بــرای مــن مهــم بــود کــه تصویــر کمــی روش ـنتر از آینــده داشــته باشــیم و نظــر فعــاالن
نجــوم ایرانــی را بدانــم کــه چگونــه فکــر میکننــد و چــه پیشــنهادهایی دارنــد .نظــر
مبشــر و تاکیــد او بــر مســئلههای اصلــی علــم نجــوم بســیار بــا نظــر خــودم نزدیــک بــود.
البتــه خسروشــاهی هــم همینطــور ،گرچــه تأ کیــد او روی زمینههایــی بــود کــه امــکان
گســترش آن در ایــران بــا حضــور خــودش بیشــتر وجــود داشــت .کمابیــش همــه موافــق
بودنــد بــا ایــن پیشــنهاد کــه توجــه کنیــم بــه ابــزار جدیــدی کــه در راه اســت و بــرای حــل
مســئلههای خاصــی طراحــی شــدهاند .بــدون توجــه بــه ایــن ابــزار ،ماننــد EELT، TMT،
 JWBنمیتــوان وارد صحنـ ٔـه جهانــی نجــوم شــد و هــدف مــا ورود بــه ایــن صحنــه و ورود
بــه اجتمــاع نجــوم بینالمللــی و ایجــاد اجتمــاع نجــوم ملــی بــود.
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هــدف اولیــه را بــرای  5تــا  10ســال آینــده تعریــف کردیــم .بــه عنــوان فــاز اول تحــول
نجــوم ایــران .در ایــن دوره هیئــت علمــی مــا بایــد  5تــا  7نفــر بشــود 2 .نفــر موجــود و
حداقــل  3نفــر دیگــر بــا کیفیــت درخشــان بینالمللــی الزم بــود بــه مــا اضافــه شــود .بحــث
بــر ســر تعــداد متفــرق نبــود و کــم و بیــش توافــق بــود ،امــا بحــث بــر ســر اینکــه چنــد نفــر
راصــد باشــند و چنــد نفــر نظریهپــرداز بــاال گرفــت .مــن ابتــدا تفکیــک کــردم کــه منظــورم از
ً
راصــد ،یــا منجــم بــه صــورت عامتــر هــر آن کســی اســت کــه یــا مســتقیما رصــد میکنــد یــا
ً
بــه پروژههــای رصــد کمــک میکنــد چــه بــه روشهــای محاســباتی چــه کامــا پنظــری.
ً
ً
و منظــور از نظری هپــرداز کســی اســت کــه صرفــا کار نظــری بنیــادی ،مثــا در عالــم اولیــه،
میکنــد .ماننــد فیروزجاهــی .جملــه  1+5مطــرح شــد؛  5راصــد بــه معنــای بــاال ،یــک
نظری هپــرداز .فیروزجاهــی مخالــف بــود و نظــرش ایــن بــود کــه تعــداد نظــریکاران بایــد
 2برابــر باشــد یعنــی بــه نســبت دو ســوم و یــک ســوم بــه نفــع نظــریکاران کــه حبیــب
بــه شــدت مخالــف بــود .مــن هــم همینطــور .جــز ایــن مــورد بحثهــا بــه نســبت خــوب
پیــش میرفــت و کمابیــش موافقــت شــد کــه مــا زمینــه یــا دو زمینــه مشــخصی را انتخــاب
کنیــم کــه تاکیــد پژوهشــکده روی آن باشــد .تــا در  5تــا  10ســال آینــده بتوانیــم مکتبــی
ایجــاد کــرده باشــیم .تفــرق کمکــی بــه مــا نخواهــد کــرد.

87/4/19
امــروز پیامــی مفصــل از فیروزجاهــی دریافــت کــردم مبنــی بــر اینکــه از نتایــج روز قبــل
ـده پژوهشـ ٔ
اصـ ًـا رضایتــی نــدارد و تصــور میکنــد بحــث آینـ ٔ
ـکده نجــوم بــه انحراف کشــیده
ً
شــده اســت .بــوی قهــر مـیداد .ســرم شــلو غتر از آن بــود کــه بتوانــم فــورا پاســخی بدهــم.

87/4/20

ً
بــه فیروزجاهــی پیــام دادم قطعــا موافقــم خــودش آزادانــه تصمیــم بگیــرد و همــه در IPM
کمــک خواهنــد کــرد زندگــی علمــی او تــا حــد ممکــن مطلــوب و راحــت باشــد .در هــر صورت
ایــن گونــه امــور را بایــد حضــوری صحبــت کــرد .بــرای روز بعــد قــرار گذاشــتم.

ٔ
رصدخانه ملی ایران
خاطرات
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ســاختمان پژوهشــکده پیــش م ـیرود ،امــا بــه نظــر نمیرســد در مــرداد مــاه
بتوانیــم نقــل مــکان کنیــم .میافتــد بــه شــهریور.
اربابــی در مارســی ،در همایــش تلسکوپســازان ،جلس ـهای مشــترک بــا مــارک
ســارازن و آرنــه آردهبــرگ داشــته اســت .مشــخص شــد کــه مــارک چنــدان از
مکانیابــی راضــی نیســت .بــه خصــوص پــس از شــنیدن صحبتهــای آرنــه.
هنگامــی کــه اربابــی ایــن را تلفنــی بــه مــن گفــت بــا عصبانیــت گفتــم پــس چــرا
بــه نصیــری پیــام میفرســتد کــه کارتــان خــوب اســت و بــرای مــا مشــکل ایجــاد
ً
میکنــد .ظاهــرا گفتــه بــود کــه از نامــش سواســتفاده شــده اســت .بــه ســپهر گفتــم
نبایــد بگذاریــم کــه بــا مــا مثــل جهــان ســومیهای آفریقــا رفتــار کننــد کــه گویــی
هیــچ نمیدانیــم و بــه هــر چیــزی راضــی هســتیم.
در همــان جلســه گفتــه شــده بــود بــرای اندازهگیــری دیــد بایــد  DIMMدســت
کــم  5تــا  6متــر بــاالی ســطح زمیــن قــرار بگیــرد .در تمــام اندازهگیریهــای مــا
دیــم فقــط  2متــر بــاال از ســطح زمیــن اســت .و گفتــه شــده بــود حتــی اگــر در همــه
قلههــا در  2متــری باشــد (دیــم) بــاز هــم مقایســه چنــدان درســت نیســت .بایــد
در ارتفاعــی اندازهگیــری شــود کــه تلســکوپ در نهایــت قــرار خواهــد گرفــت .ایــن
مســئله را بایــد هــر چــه زودتــر بــا نصیــری حــل کنیــم .او هــم کــه وکیــل شــده
اســت ،ایــن روزهــا وقــت چندانــی نــدارد!
ایــن پیــام از شــوت آلمــان کــه دو شیشـ ٔـه خــام  4متــری دارنــد مــا را وسوســه کــرده
اســت کــه بــه ســوی آینـ ٔـه  4متــری برویــم .چندیــن مشــکل پیــدا شــده اســت.
اول اینکــه ا گــر  4متــری بخریــم شــرکت فنالنــدی قــادر بــه تــراش آن نیســت.
نکــه ا گــر آن را بــه  LZOSدر روســیه بدهیــم هنــوز از کیفیــت کار تــراش و
دوم ای 
فعــال کــردن آینــه توســط آنهــا اطــاع چندانــی نداریــم.
مشــکل دیگــری هــم پیــدا شــده اســت .شــرکت فنالنــدی گفتــه اســت کــه آینــه
ثانــوی ا گــر خــوب باشــد ،کــه در مــورد کانــون کاســگرین ایــن طــور اســت ،ابــزار
الزم بــرای تســت آن را نــدارد .ماندهایــم کــه آینــه ثانویــه و کانــون را عــوض
بکنیــم؟
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هــدف مــن ایــن اســت کــه تــا آخــر شــهریور ایــن چنــد مــورد همگــی حــل بشــوند و آینـ ٔـه خــام
خریــداری بشــود یــا ســفارش داده شــود.
امــروز پنجشــنبه پیامــی از کارل آ ِکرلــف بــه دســتم رســید .اربابــی ســند اهــداف علمــی را
بــرای او فرســتاده بــود .پاســخ مفصلــی بــا ایــن مضمــون داده بــود :چــون نگــران بــودم
بــه دالئــل روابــط سیاســی ایــران و آمریــکا کارم بــه زنــدان گوانتانامــو بکشــد ،از ٔ
اداره
خزانـهداری آمریــکا نظرخواهــی کــردم .ایــن جــواب از خزانـهداری بــه پیوســت نامـهاش
بــود کــه میگفــت هــر گونــه مبادلــه اطالعاتــی علمــی در زمینههــای مربــوط بــه تلســکوپ
بــا ایــران جــرم اســت.
ایــن پاســخ را همــراه بــا متنــی کوتــاه بــرای فیزیکدانانــی در اروپــا و آمریــکا و نیــز بعضــی
رســانههای علمــی داخــل و خــارج کشــور فرســتادم .در پیــام خــودم گفتــم کــه راه تفکــر
یتــوان بســت و ایــن اقدامــات خــاف بدیهیتریــن و شــریفترین فعالیــت انســانی
را نم 
اســت کــه تفکــر و علــم بــه ویــژه علــوم بنیــادی ماننــد نجــوم اســت.

87/4/21
امــروز حــدود یــک ســاعت بــا فیروزجاهــی صحبــت کــردم .خیلــی روشــن نظــرم را گفتــم
و نیــز اینکــه در مجمــوع چــه هدفــی دارم :اینکــه ســه پژوهشـ ٔ
ـکده فیزیکــی الزم اســت بــا
یکدیگــر همــکاری کننــد و پروژههــای مشــترک تعریــف کننــد بــا ســرمایهگذاری مشــترک.
بــه او پیشــنهاد کــردم یــک برنامـ ٔـه تحقیقاتــی پنــج ســاله تعریــف کنــد بــا حضــور افــرادی از
پژوهشــکده فیزیــک شــامل پســادکتری هــا و دانشــجویان و البتــه پژوهشــگران .در عیــن
حــال بــه او گفتــم کــه میتوانــد آزادانــه تصمیــم بگیــرد و ا گــر مایــل اســت بــه فیزیــک
منتقــل شــود.
بــا ارفعــی هــم صحبتــی پیــش آمــد .او گفــت که خانــم دکتر فــرزان هم تقاضــای انتقال به
ً
پژوهشـ ٔ
ـکده فیزیــک داده اســت و احتمــاال ایــن حرکتــی اســت کــه منشــأ آن شــیخجباری
اســت کــه ناشــی از بعضــی روشهــای نامطلــوب اوســت .گفتــم ممکــن اســت امــا در هــر
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صــورت در عیــن حفــظ تعریــف پژوهشــکدهها ،همــکاری میــان آنهــا ،بایــد افــراد را هــم
آزاد گذاشــت .گرچــه در نهایــت شــورای پژوهشــکدهها بایــد تصمیــم نهایــی را بگیرنــد.
درهــر حــال بــه نظــرم میرســد فیروزجاهــی تمایلــش بــه رفتــن بــه فیزیــک بســیار ناچیــز
اســت ،البتــه پــس از صحبتهــای امــروز.

 ،87/4/22شنبه
امــروز تعــداد زیــادی پیــام در واکنــش بــه موضــوع جــرم بــودن مبادلــه علمــی ایــران در
آمریــکا دریافــت کــردم و حتــی در اســتانفورد موضــوع بــا بعضــی حقوقدانــان مطــرح شــده
بــود .نظــر یــک حقــوقدان ایــن بــود کــه اســتدالل مامــور خزانـهداری آمریکا درســت اســت
امــا نتیجهگیــری وی اشــتباه .او بخــش دیگــری از قانــون را کــه بــه تفســیر اطالعــات
علمــی و مبادلــه آن میپــردازد نادیــده گرفتــه اســت.
پیــام فیزیکدانــان چــه از اروپــا و چــه از آمریــکا بســیار دلگــرم کننــده بــود .مجلــه Physics
 Todayعالقهمنــد بــه تهیـ ٔـه خبــر در ایــن مــورد بــود .ویلســون ،از  MITاز خاطــرات
خــودش در دهـ ٔـه شــصت میــادی و موضــوع همــکاری علمــی بــا شــوروی ســابق تعریــف
میکــرد.
بــه نظــر میرســد ایــن فراینــد مدتــی اســت کــه شــروع شــده اســت تــا مدتهــا مــا را درگیــر
خواهــد کــرد و بــه ســرعت منتفــی نخواهــد شــد .واکنشهــای ناجــور در اروپــا هــم شــروع
شــده بــود .کــه البتــه بــه خاطــر چندگــون بــودن محیــط اروپــا ،و نیــز فرهنــگ مــردم و
دانشــگران آن ،از نــوع دیگــری خواهــد بــود.
اتفــاق ناجــور دیگــر داخلــی اســت .دکتــر ریاضــی از دانشــگاه شــیراز پیامــی بــرای عــدهای
منجــم فرســتاده اســت و در آن ذکــر کــرده اســت کــه ســازمان فضایــی میخواهــد
تلســکوپ 2متــری بخــرد و او بــه عنــوان مشــاور آنهــا فرمــی شــبیه همــان کــه در کارگاه
قبــل از عیــد بررســی کــرده بودیــم بــه عنــوان تعییــن مشــخصات ایــن تلســکوپ ارســال
کــرده بــود بــرای نظرخواهــی.
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ً
ظاهــرا غیرحرف ـهای رفتــار کــردن دانشــگاهیان مــا انتهــا نــدارد .بعــد از آن همــه حماقــت
ســازمان فضایــی و ناحرفـهای رفتــار کردنشــان بــرای خریــد از ســازمان کــه دو ســال پیــش
مطــرح شــده بــود حــاال یــک همــکار دانشــگاهی جــوان بــا رفتــار ناحرفـهای خــود بــه ایــن
گونــه رفتارهــا دامــن میزنــد.
کاشــکی رقبــای عاقلــی میداشــتیم .ایــن همــه حماقــت در رقیــب .کــه البتــه در کشــورما
گاهــی کارســاز اســت!
امــروز اولیــن روزی بــود کــه تیــم اصلــی مــا ،خسروشــاهی ،جاللــی ،راهــوار و اربابــی همــه
بــه رصدخانــه آمــده بودنــد .ســخنرانی تپــو لینــده از لونــد بــود .بــاز هــم کوتــاه در مــورد
چگونگــی همــکاری صحبــت کردیــم .گفتــم اصــل بــر حرف ـهای بــودن رفتــار جمعــی
ماســت و مــن در ایــن مــورد کوتــاه نمیآیــم .حتــی ا گــر بــه قیمــت تعطیلــی پــروژه باشــد.
منظــورم کار شــرکت ســاژم ،ســازمان فضایــی و ریاضــی بــود.
باالخــره در ایــران بایــد مثالهایــی از رفتــار درســت علمــی بــه جامعــه نشــان بدهیــم کار بــد
را بســیار کســان میتواننــد انجــام بدهنــد! مــا نبایــد نمونـ ٔـه بــد نشــان بدهیــم .در خــال
یشــوند ،بســیار اثــر زیبــا شــکوفا میشــود
انجــام کار حرف ـهای بســیار کســان تربیــت م 
و بســیار خالقیتهــا بــروز میکنــد .کــه همانهــا در آینــده راه مــا را ادامــه خواهنــد داد
و مدافعــان سرســخت مــا خواهنــد بــود و ناقــدان کســانی کــه راههــای غیــر حرف ـهای و
غیــر علمــی را اتخــاذ کردهانــد .مــا تلســکوپ را بــه خاطــر تلســکوپ نمیخواهیــم ،بلکــه
تلســکوپ را بــه خاطــر کار علمــی صحیــح و تربیــت نیــرو ،بــروز خالقیــت میخواهیــم و
گرنــه تلســکوپ ،وقــت رصــد ،و نیــز دادههــای نجومــی در دنیــا فــراوان اســت!

87/4/29
امــروز ژاک بکــرز از آمریــکا هــم پیــام داد کــه بــه همــان دالئــل کارل از آمــدن بــه ایــران و
مشــارکت در کارگاه ابــزارگان رصدخانــه معــذور اســت .گرچــه بســیار اظهــار تأســف کــرده
بــود بــا ایــن امیــدواری کــه ایــن گونــه مســائل زودتــر حــل بشــود و بــا آرزوی موفقیــت بــرای
طــرح مــا!
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بهنــام از کاشــان خبــر داد تأسیســات قلــه اشــمنه بــه گرگــش منتقــل شــده اســت و تــا چنــد
روز دیگــر دادهگیــری در آنجــا شــروع خواهــد شــد کــه خبــر خوبــی بــود.
جلس ـهای بــا خسروشــاهی و اربابــی داشــتیم در مــورد بــرج دیــم بــا ارتفــاع شــش متــر.
روز قبــل بــا آرنــه تلفنــی صحبــت کــرده بــودم و گفتــه بــود طرحــی بــرای بــرج بــا مصالــح
ســاختمانی تهیــه کــرده اســت کــه بــرای مــا خواهــد فرســتاد .در مــورد ایــن طــرح هــم
صحبــت شــد .قــرار شــد جاللــی را درگیــر محاســبات بکنیــم .بایــد تــا اواخــر مــرداد ایــن دو
بــرج را در دو قلــه بــرای اندازهگیریهــای نهایــی نصــب کنیــم.
آرنــه پــس از تلفــن دیــروز و امــروز پیــام فرســتاد کــه بــا الــزوس در روســیه صحبــت کــرده
اســت .ایــن شــرکت حــاال از پــروژه مــا خبــر دارد و قــرار شــده اســت بــه زودی پیشــنهاد خــود
را بدهــد .از طــرف دیگــر کارمنــدان شــوت آلمــان مرخصــی بودنــد و گفتــه شــده کــه دو
هفتـ ٔـه دیگــر برمیگردنــد.

 ،87/4/30یکشنبه
امــروز صبــح فرهــاد اردالن زنــگ زد دانشــکده کــه ناهــار را بــا حســام بــا هــم بخوریــم.
گفتــم کــه بایــد زود از دانشــگاه بــروم قرارمــان ســاعت  11شــد بــا نهــار ماســت وخیــار!
صحبــت اصلــی او ایــن بــود کــه دوســتی حــدود  40ســاله مــا نبایــد بــه ایــن راحتــی خــراب
شــود .صحبــت از اعتمــاد میکــرد .منظــورش ایــن بــود کــه [ ]...گفتــم کــه مــن از ایــن
موضــوع بــا خبــر بــودم امــا اینقــدر ایــن قضیــه بــرای مــن بیاهمیــت بــوده و هســت کــه
بــرای آن هیچگونــه وقتــی بــرای فکــر کــردن نگذاشــتهام و از آن عبــور کــردهام .نظــرش
ایــن بــود کــه دغدغــه اصلــی مــن رصدخانــه اســت و حواســم بــه تحــوالت دیگــر مرکــز
نیســت کــه کمابیــش راســت میگفــت .بــا ایــن تصحیــح کــه حواســم هســت امــا خــودم را
درگیــر اینگونــه دعواهــای داخلــی نمیکنــم .بــه هــر صــورت تحلیــل میکــرد رفتــار []...
گفتــم یعنــی ا گــر تحلیلــش درســت باشــد مــن اعتقــاد بــه اینگونــه دقتهــا و تحلیلهــا
نــدارم .و راه درســت را بیتوجــه بــه ایــن امــور و دقــت روی امــور دیگــر میدانــم .آخــرش
گفــت [ ]...راســتش زمانــی بایــد ایــن کار بشــود ولــی بــاز هــم نظــرم ایــن اســت کــه آن
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ً
راههــا بــرای مقابلــه بــا روشهــای احتمــاال غلــط [ ]...هــم نامعتــدل اســت .ولــی گفتــم
باشــد ایــن کار را جلــو میانــدازم ،گرچــه بــه نظــرم کار درســتی نیســت .امــا بــا توجــه بــه
توجههــای خالصانــه او بــه پژوهــش و بــه خــود مــن در دهههــای گذشــته شــاید ایــن کار
را بکنــم.
هــر چــه بکنیــم تــا تعدادمــان کــم اســت ایــن رفتارهــای ناحرفـهای نمــود قــوی در اجتمــاع
کوچــک علمــی مــا دارد .و چــارهای جــز پذیــرش ایــن واقعیــت و کنــار آمــدن بــا آن نداریــم.
بعدازظهــر پــس از برداشــتن دختــرم حــوا از مدرســه و ســر زدن بــه منــزل بــرای بنائــی و
نقاشــی و کفپوشــی ،بــه الرک رفتــم هنــوز خســتگی راه از تنــم در نیامــده ،شــیخجباری
تلفــن زد و بســیار برآشــفته از مشــکلی کــه بــا بخــش اداری ســاختمان فرمانیــه پیــدا کــرده
بــود .حرفهایــش را گــوش دادم و ســعی کــردم او را آرام کنــم .بســیار تأســف خــوردم از
ایــن همــه تشــنج در مرکــز .میــان بخــش علمــی از یــک طــرف و بخــش اداری و مدیریــت
ً
از طــرف دیگــر .تشــنجها بســیار شــدید تقریبــا روزانــه شــده بــود .گرچــه ســعی کــردم
ً
رصدخانــه را مصــون بــدارم امــا شــخصا درگیــر میشــوم.
همیــن امــروز صبــح قبــل از جلســه بــا اردالن و ارفعــی شــیخجباری زنــگ زد موضــوع
گرفتــن دانشــجوی مشــترک بــا دانشــگاه شــریف را بــا دکتــر مشــفق مطــرح کــرده اســت و
او چنــدان روی موافــق نشــان نــداده اســت .امــا پذیرفتــه کــه بــا شــورای دانشــکده مطــرح
کنــد []...

87/4/31
امــروز کوتــاه شــیخجباری را دیــدم .میگفــت شــنیده اســت آقــای ( Xمنظــورش اردالن)
بــا طــرح گرفتــن دانشــجو بــا شــریف مخالفــت کــرده اســت .میگفــت کــه هفتــه قبــل بــا او
صحبــت کــرده اســت و او موافقــت کــرده اســت .نمیدانــد حــاال چــرا مخالفــت میکنــد.
گفتــم او بــه عنــوان عضــو  IPMموافــق ولــی بــه عنــوان عضــو شــریف مخالــف اســت.
بــه هــر صــورت ایــن چالــش جدیــد هــم شــروع شــده اســت .ایــن چالــش فقــط ناشــی از
اختــاف دو نســل نیســت]...[ .
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ً
درهــر حــال آنچــه فعــا میتوانــم بگویــم این اســت مدیریــت  IPMدر این زمینــه کمکردن
تشــنجها کمتریــن تــاش را میکنــد و شــاید بــه قــول فرهــاد ،عمــدی دارد تشــنجها حــذف
نشــوند .بــه نظــر مــن ایــن زهــر کشــنده اســت بــرای تحقیقــات .امــا شــاید در فرهنــگ مــا
«زهــر مفیــدی» باشــد بــرای مانــدگاری.

 ،87/5/2چهارشنبه
امــروز اولیــن قــرارکاری مشــترک بــا خسروشــاهی و فیروزجاهــی را داشــتم .صحبــت
برنامهریــزی بــرای پژوهشــکده بــود .جمعبنــدی مــن ایــن بــود کــه در زمینـ ٔـه تحقیقاتــی:
نجوم فراکهکشانی
ٔ
عالم اولیه ( +دانش زمینه کیهانی)
بــرای پژوهشــکده تعریــف میکنیــم .فعالیــت همگرائــی ضعیــف و بــرش کیهانــی در ٔ
زمینه
نجــوم فراکهکشــانی جــا میگیــرد .بنابرایــن فعالیتهــای مــا ،اعــم از گرفتــن پژوهشــگر،
پســادکتری یــا غیرمقیــم و نیــز کارگاههــای آموزشــی در ایــن زمینــه متمرکــز میشــوند.
هــر زمینــه از یــک یــا چنــد برنامــه تحقیقاتــی و نیــز هربرنامــه از چنــد پــروژه تشــکیل
یشــود .محققــان مــا هــم میتواننــد در پروژههــای میانزمین ـهای (یــا مشــترک میــان
م 
هــر برنامــه یــا هــر زمینــه) شــرکت کننــد.
قــرار شــد ســند مربــوط بــه ایــن برنامهریــزی تحقیقاتــی تــا اواســط شــهریور تهیــه شــود.
برنامهریــزی سـ ٔ
ـاالنه مــا از مهــر تــا مهــر اســت ،نــه از فروردیــن!

 ،87/5/3پنجشنبه
دیشــب یادداشــتی بــه نــام مــن در روزنامــه همشــهری چــاپ شــده بــود .متــن را خوانــدم
قلــم ســهراب راهــوار بــود .امــا عنــوان همانــی بــود کــه مــن بــرای یــک یادداشــت دیگــر بــه
کار بــرده بــودم .حــدس زدم بایــد اشــتباهی رخ داده باشــد .حــاال کــه بــه وبــاگ همــوردا
مراجعــه کــردم .دیــدم بلــه! نوشـ ٔ
ـته ســهراب اســت.
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بــه عنــوان اظهــار نظــر در مــورد یادداشــت مــن بــا عنــوان «کار ایــران درســت میشــه!»
ایــن جملــه را بــه قیــاس جملـ ٔـه ناصرالدیــن شــاه در قبــال تعجبخــان (مخبرالســلطنه)
نوشــته بــودم .انگیـ ٔ
ـزه یادداشــت مــن هــم مصاحب ـهای گلهآمیــز بــا آقــای درهشــوری
کــه عمــری بــرای حفــظ محیــط زیســت ایــران کار کــرده اســت ،بــود .او بســیار افســرده
و ناراحــت بــود و میخواســت 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
فیزیکــدان انداخــت کــه از اول انقــاب باهــم بودیــم.
سهراب راهوار []...
ســهراب فکــر میکنــد روشــی کــه بــرای تربیــت گــروه همگرائــی گرانشــی اتخــاذ کــردهام
بیهــوده اســت .مــن اینطــور فکــر نمیکنــم .تصــور مــن ایــن اســت بعــد از پنــج ســال ایــن
گــروه یکــی از گروههــای فعــال دنیــا در ایــن زمینــه خواهــد شــد .دســت کــم گروهــی
یشــوند کــه تجربــه بینالمللــی در یــک زمینــه نجومــی و کیهانشناســی دارنــد
تربیــت م 
ٔ
و میتواننــد بــه هــر زمینــه رصــدی دیگــر کــه الزم باشــد رو بیاورنــد.

 ، 87/5/4جمعه
دیشــب بــرای آبیــاری بــه طالقــان آمــدم .شــب دو ســه ســاعتی بیشــتر نخوابیــدم .ذهنــم
مشــغول نوشـ ٔ
ـته ســهراب و فــرزان و نیــز رفتــار آنهــا بــه خصــوص ســهراب بــود .ا گــر تعــداد
فیزیکدانهــا یــا منجمــان مــا زیــاد بــود ایــن رفتارهــای طبیعــی مزاحمتــی بــرای جامعـ ٔـه
یکــرد .امــا در شــرایط فعلــی بایــد بیشــتر مواظــب
علمــی (اجتماعــی ـ علمــی) ایجــاد نم 
بــود.
رستوران نکاس (راه طالقان)
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 ،87/5/25جمعه
ایــن ســه هفتــه درگیریهــای کاری و گرفتاریهــای شــخصی مانــع رفتــن بــه طالقــان
شــد .امــروز هــم حــوا (دختــرم) را بــرای پرندهنگــری بــا همشــاگردیهایش ،بــه پــارک
نیــاوران آوردهام .آنهــا مشــغولاند .از ایــن فرصــت اســتفاده کــردم بــرای نوشــتن.
خســتگیام در ایــن ماههــای اخیــر نگرانــم کــرده اســت .حــس میکنــم ســامتیام در
مخاطــره اســت .نمیدانــم از چیســت! امــا گاهــی احســاس گیجــی و عــدم تعــادل دارم.
هنــوز آن را جــدی نگرفتـهام .گاهــی هــم ،مثــل چنــد روز اخیــر زود خســته میشــوم و ســرم
انــگار کالهــی آهنــی اســت کــه در درون ،آرام در آن میکوبنــد.
چند اتفاق در این هفتهها افتاده است
موضــوع نوشـ ٔ
ـته ســهراب و فــرزان را بــا نوشــتن متنــی و گذاشــتن روی همــوردا
بــه مســیر دیگــری انداختــم .از طــرف دیگــر فرهــاد اردالن و حســام ارفعــی از
رفتارهــای فــرزان و شــیخجباری ناراحــت بودنــد .بــا الریجانــی هــم صحبــت
کــردم و گفتــم بایــد بیشــتر بــه فکــر رفــع تشــنج باشــد .او هــم نگــران شــده
بــود .دوبــار هــم صحبــت طوالنــی بــا شــیخجباری داشــتم .بــه عــاوه پــس از
«چســباندن» متــن خــودم روی وبــاگ همــوردا ،فــرزان برایــم پیــام الکترونیکــی
فرســتاد کــه نــرم بــود و بیشــتر جنبــه ســوال و مشــورت همــراه بــا اعتــراض
داشــت .پاســخ او و پیــام مجــدد او بــه ســه یــا چهــار پیــام متقابــل کشــید کــه
یکــردم او را آرام کنــم و گوشــزد کنــم راه درســت مقابلــه بــا رفتارهــای
ســعی م 
یبــرد .بــه نظــرم رســید
شســفیدان» چگونــه باشــد بیشــتر نفــع م 
«بــزرگان» و «ری 
رفــت و آمــد ایــن پیامهــا مؤثــر بــود در تجدیــد نظــر در رفتارهایشــان .یــک روز
هــم شــیخجباری آمــد کــه صحبــت کنــد .همزمــان شــد بــا حضــور گلســتانیان،
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
ً
ظاهــرا خــودش و فــرزان مشــغول فکــر کــردن بــه رفتــن از ایــران بودنــد و همیــن
چیــزی بــود کــه بــه الریجانــی گفتــم و هشــدار دادم.
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در یکــی از صحبتهــا بــا شــیخجباری مجــدد موضــوع آمــدن فیروزجاهــی
را مطــرح کــرد و اینکــه بهتــر اســت از پژوهشـ ٔ
ـکده نجــوم بــه فیزیــک منتقــل
شــود .میگفــت بــه همــان دلیــل هــم الزم اســت خانــم فــرزان از پژوهشــکده
ذرات بــه فیزیــک منتقــل شــود .اســتدالل او ایــن بــود کــه بــه لحــاظ علمــی
ارتبــاط نزدیکتــری فــرزان و فیروزجاهــی بــه پژوهشــکده فیزیــک دارند.مــن نظــر
همیشــگی خــودم را بــه او گفتــم .اول اینکــه در پژوهشــکده ذرات و نجــوم از
دل فیزیــک بــه علتــی زائیــده شــدهاند و ایــن زایــش ،دســت کــم در کوتــاه مــدت
ممکــن نیســت .دوم اینکــه طــرح رصدخانــه ملــی و همیــن طــور شــتابگر ملــی ،بــر
ً
خــاف نظــر و تصــور او،کامــا بــرای کشــور الزم اســت .و  IPMهــم مناسـبترین
جــا بــرای چنیــن طر حهــای بــزرگ بنیــادی اســت .ســوم اینکــه همــکاری علمــی
میــان ســه پژوهشــکده و اعضــا آن موضوعــی اســت کــه میتــوان بــرای آن
راهکارهــای ســادهای اندیشــید ،بــدون اینکــه الزم باشــد اعضــا جابهجــا بشــوند و
مــن همــواره توصیــه کــرده بــودم کــه فیروزجاهــی برنامههــای تحقیقاتــی عالــم
اولیــه را مــدون کنــد و بــه فکــر تعریــف پروژههایــی در ایــن زمینــه بــا پژوهشــگران
پژوهشــکدههای دیگــر باشــد .شــاهین صحبــت از «بحــران هویــت» در
یکــرد .مــن نــه تنهــا حــرف او را تأییــد کــردم بلکــه گفتــم
پژوهشــکده فیزیــک م 
پژوهشــکده فیزیــک بایــد خــودش را دوبــاره تعریــف کنــد نــام پژوهشــکده فیزیک
 ۲۰ســال پیــش ،در اوائــل انقــاب و «وضــع آشـ ٔ
ـفته دانشــگاهها معنــی داشــت.
االن بیمعنــی اســت» هــم اســم و هــم موضــوع آن بایــد بــاز تعریــف شــود .در
مــورد فیروزجاهــی هــم گفتــم هــر جــور خــودش تصمیــم بگیــرد مــن موافقــم.
دو روز پــس از ایــن صحبــت ،و هفتـ ٔـه پیــش بــود کــه فیروزجاهــی ایمیــل بــرای
مــن فرســتاد بــا ایــن مضمــون کــه موافــق اســت ،مایــل بــه اینکــه بــه پژوهشــکده
فیزیــک منتقــل بشــود .روز بعــد هــم شــاهین نام ـهای بــه الریجانــی نوشــت و
کپــی بــه مــن و ارفعــی کــه خالصــه فــرزان و فیروزجاهــی خــوب اســت بــه فیزیــک
منتقــل شــوند و مــا همگــی موافقیــم .چنــد روز پیــش از آن هــم قــرار شــده بــود،
پیــرو نگرانیهــای ناشــی از تشــنج در فیزیــک ،جلس ـهای بــا اعضــای هیئــت
علمــی و شــورای ســه پژوهشــکده فیزیکــی و نیــز نانــو تشــکیل شــود،تا مســائل
ٔ
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مشــترک ،از جملــه همــکاری ،در آن بحــث شــود کــه جلســه تشــکیل نشــد و بــه
تعویــق افتــاد .چنــد روز پــس از ایــن نامــه ،حســام بــا مــن تمــاس گرفــت و ناراحت
ً
بــود از ایــن نامــه .گفتــم اصــا ناراحــت نبــاش .مــن هــم نامــه را دریافــت کــردهام
و بایگانــی کــردهام .بهتریــن راه ،واکنــش نشــان نــدادن اســت .ولــی او بهتــر
اســت بــه عنــوان معــاون پژوهــش یادداشــتی بــه الریجانــی بدهــد کــه بهتــر اســت
ایــن موضــوع هــم ،بنــا بــر اصــل ،ماننــد بقیـ ٔـه موضو عهــای مــورد عالقـ ٔـه چهــار
پژوهشــکده علــوم فیزیکــی در جلسـهای مطــرح شــود .ایــن تنهــا راه جلوگیــری از
تشــنج بیشــتر و انداختــن مســائل در یــک مجــرای ســالم اســت .مــن هــم گذاشــته
بــودم ســر فرصــت بــا فیروزجاهــی صحبــت کنــم .خــود او هــم پیشــنهاد کــرده
بــود در جلسـهای بــا حضــور شــاهین بــا هــم در ایــن مــورد صحبــت کنیــم کــه مــن
حضــور شــاهین را ضــروری نمیدانســتم .بــه خصــوص کــه ایــن روزهــا ایــران
نبــود .دیــروز ،پنجشــنبه ،موقعیتــی پیــش آمــد کــه حــدود یــک ســاعت و نیــم
صحبــت کردیــم.
صحبــت بــا کارهــای پژوهشــی کــه مشــغول اســت شــروع شــد و ســپس در مــورد
دو پژوهشــکده و موقعیــت خــود او .ســعی کــردم تاریخچــه و شــرایط موجــود و
آینــده را بــرای او ترســیم کنــم .و اینکــه در تصمیمهایــش هوشــیار باشــد و عجلــه
نکنــد .ســاختمان در حــال اتمــام پژوهشــکده را نیــز نشــانش دادم .در آخــر جلســه
احساســم ایــن بــود کــه بیــش از انــدازه تحــت تأثیــر صحبتهــای شــاهین بــوده
ً
اســت و احتمــاال بخشــی از بدبینیهایــش را هــم بــه او منتقــل کــرده اســت .آخــر
ســر حتــی راجــع بــه اینکــه مایــل اســت کــدام اتــاق را در پژوهشــکده انتخــاب
کنــد صحبــت کردیــم و خداحافظــی کردیــم .نکت ـهای در همـ ٔـه ایــن صحبتهــا
بــا افــراد مختلــف ،از جملــه خــود شــاهین شــیخجباری را مطــرح کــردم ایــن بــود
کــه ایـ ٔ
ـده مرکــز علــوم فیزیکــی ا گــر پــا میگرفــت بســیاری از مشــکالت در مجــرای
ســالمی بــرای حــل میافتــاد و ایــن شــاهین بــود کــه بــا اجــرای آن مخالفــت کــرد
و بــه نظــر مــن مخالفــت او از نوعــی بــود کــه خــودش از دیگــران ایــراد میگرفــت؛
مخالفــت نــه بــه خاطــر بــد بــودن طــرح ،بلکــه بــه ایــن علــت کــه باعــث قــدرت
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گرفتــن [ ]...میشــد .و ایــن اشــتباه بســیار اساســی اســت کــه او کــرد و هنــوز
میکنــد.
مکانیابــی :درســت یکســال پیــش ایــن موقــع بــود کــه مواجــه شــدیم بــا نداشــتن
دادههــای پذیرفتنــی بــرای مکانیابــی و مشــکل نصیــری وثبوتــی .حــاال گرچــه
موقعیــت عــوض شــده ولــی بــه لحاظــی کمابیــش در همــان شــرایط هســتیم.
هنــوز هیــچ گــزارش پذیرفتنــی علمــی در اختیــار مــا نیســت .تیمهــا مشــغولند.
قلــه اشــمنه حــذف شــد و تجهیــزات ،بــه ســختی ،بــه گرگــش رفــت و نصــب شــد
و اندازهگیــری آنجــا هــم شــروع شــد .قــرار بــود س هشــنبه چنــد روز پیــش بــه قلــه
برویــم و اوضــاع را از نزدیــک بررســی کنیــم .چــون نصیــری گرفتــار بــود گفتــه
بودیــم دانشــجویش آقــای شــمالی همــراه مــا بیایــد و دادههــا و تحلیــل را هــم
بیــاورد .روز دوشــنبه شــمالی زنــگ زد و بــا حجــب و حیــا گفــت نصیــری گفتــه
اســت دادههــا و تحلیلهــا را بایــد خــودش بــه مــا بدهــد و شــمالی حــق نــدارد
هیــچ دادهای بــه مــا بدهــد! خوشــم نیامــد :رفتــارش بیــش از حــد سیاســی
یشــود .بــا خــودش صحبــت کــردم و قــرار رفتــن بــه قلــه را بــرای هفتـ ٔـه آینــده
م 
ً
گذاشــتم .خسروشــاهی هــم خواهــد آمــد .احتمــاال بــا جاللــی و راهــوار کــه همگــی
عضــو کمیتــه علمــی مــا هســتند ،بــه عــاوه بــا اربابــی و خسروشــاهی مفصــل
راجــع بــه مکانیابــی صحبــت کردیــم .او هــم نگــران اســت .اندازهگیــری
روشــنائی آســمان انجــام نشــده اســت .ســتون رطوبــت جــو هــم همیــن طــور.
داده از گرگــش بســیار کــم داریــم .نصیــری فرصــت بحــث علمــی نــدارد وحتــی
منــش سیاسیشـ ٔ
ـده او کمتــر از قبــل اجــازه میدهــد بــه جزئیــات روش علمــی
ِ
او و اندازهگیریهایــش بپردازیــم ،امیــدم بــه ایــن اســت کــه روز رفتــن بــه قلــه
فرصــت کافــی بــرای ایــن گونــه بحثهــا پیــدا کنیــم و خیلــی صریــح صحبــت
کنیــم کــه نصیــری بدانــد اعتبــار علم ـیاش در خطــر اســت.
از طــرف دیگــر بــا صحبتهایــی کــه بــا الریجانــی داشــتیم احســاس فشــار
سیاســی زیــادی میکنــم کــه زودتــر قلــه را اعــام کنیــم .از یــک طــرف اعتبــار
رصدخانــه بایــد افزایــش یابــد .از  15میلیــارد تومــان بــه  40میلیــارد ،کــه تاکنــون
تنهــا بــه طــور شــفاهی پذیرفتــه شــده اســت .از طــرف دیگــر بــرای خریدهــای
ٔ
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ارزی موافقــت دولــت الزم اســت .کــه در ایــن طــرف هــم دس ـتکم بــرای خریــد
آینـ ٔـه اصلــی دســتور اولیــه صــادر شــده امــا هنــوز محقــق نشــده اســت و همــواره
موقــع پیگیــری ایــن امــور میشــنویم کــه هنــوز کــه قلــه تعییــن نشــده اســت.
ً
عمومــا مکانیابــی را خیلــی جــدی نمیگیرنــد ،و از طوالنــی شــدن تعییــن گزینـ ٔـه
مــکان تعجــب میکننــد.
از طــرف دیگــر ســازمان فضایــی امنیــت کشــور ،ســاف ،وابســته بــه وزارت دفــاع،
پابهپــای مــا در منطقــه بــه دنبــال مــکان مناســب بــرای طر حهــای خودشــاناند
کــه پارامترهایــی نظیــر مــا را میخواهنــد .در همیــن مــاه اخیــر در اطــراف قلــه
گــرگ ،منطقــه قــم ،و مرکــزی  ،چنــد نشــان «ســاف  »1تــا «ســاف  »8روی
ســنگها نوشــتهاند ،حتــی نزدیــک دســتگاه دیــم مکانیابــی ما!ایــن نگرانــی
وجــود دارد کــه در تخصیــص مــکان بــه رصدخانــه بــا مشــکل برخــورد کنیــم.
نمیدانــم تــا چــه انــدازه بتــوان بــا آنهــا رفتــار خردمندانــه داشــت .در ایــن شــرایط
ایــن هفتــه تصمیــم گرفتیــم اعــام کنیــم کــه روز  8شــهریور مــکان را اعــام
خواهیــم کــرد ،آخریــن روز هفتــه دولــت و روزی کــه قــرار اســت قبــل از شــروع
کارگاه بینالمللــی ،مــا در مــورد آشکارســازها و کانونهــای تلســکوپ ملــی ،بــه
قلــه برویــم و میهمانــان مــا ،بــه خصــوص آرنــه آردهبــرگ ،مــکان را ببینــد.
یــاد زمــان و دوران محمدرضاخــان قمــی میافتــم .در دربــار ناصرالدیــن شــاه.
بیچــاره بســیار ســعی کــرد رصدخانـ ٔـه ســلطنتی راهانــدازی کنــد .تلســکوپ
کوچکــی بــه دربــار بــرد و عبــور زهــره از روی خورشــید را هــم بــه ناصرالدیــن شــاه
نشــان داد ســرانجام ناصرالدیــن شــاه گفــت« :مــا بــرای هــوا پــول نداریــم» االن
دولــت «بــرای هــوا» پــول داده اســت! امــا فکــر میکنــم ا گــر محمدخــان کمــی
کوتــاه میآمــد و رصدخانــه کوچکــی میســاخت شــاید مــا االن در نجــوم بــه
ٔ
رصدخانــه ملــی»
مراتــب پیشــرفتهتر بودیــم .فکــر میکنــم ا گــر نفــس «طــرح
بــه عنــوان یــک اســم باعــث شــود تحرکــی در نیــروی انســانی الزم بــرای نجــوم
رصــدی در ایــران بــه وجــود بیایــد بایــد خوشــحال باشــیم حتــی ا گــر رصدخانــه
ً
اصــا راه نیفتــد!!
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ً
منظــورم ایــن اســت قطعــا ترجیــح میدهــم طــرح را بــرای یــک تلســکوپ بــزرگ،
حتــی تــا  4متــر ،پیــش ببریــم .در خــال آن بــا فــرض اینکــه مدیریــت ســاخت بــه
عهــده خــود مــا اســت ،انــواع و اقســام نیروهــای بومــی را در بخشهــای مختلــف
طراحــی و ســاخت تربیــت بکنیــم ،آمــاده بشــویم بــرای طر حهــای بزرگتــر در
آینــده .پــس حتــی ا گــر در ایــن مرحلــه مــکان بــه صــورت ایــدهآل انتخــاب نشــود.
چــه بــاک!
اشکالها:
•بــه روش انتخــاب مــکان توســط نصیــری اشــکال وارد اســت ،از جملــه
ً
جنــوب خراســان و کرمــان کــه روشــنایی قطعــی کمتــری دارند،احتمــاال
امــکان «دیــد» بهتــری را بدهنــد.
ً
•منطقه اطراف شهرکرد اصال بررسی نشده است.
پــس مــا باالجبارمنطقــه را اعــام میکنیــم .ایــن همچــون جــام زهــری اســت کــه
بایــد بنویســم بــرای هدفــی بزرگتــر.
همزمــان برنامهریــزی میکنیــم بــرای کشــف مکانهــای احتمالــی بهتــر .ا گــر
در آینـ ٔ
ـده نزدیــک مــکان بهتــری یافتیــم و شــرایط سیاســی اجــازه داد مــکان را
عــوض میکنیــم و گرنــه در مــکان اعــام شــده تلســکوپی نصــب میکنیــم و
مــکان بهتــر را میگزاریــم بــرای آینــده.
نکتهای دیگر در مورد مکانیابی:
ارتفــاع دیــم مــا  2متــر از ســطح زمیــن اســت .کارشناســان ،مــارک ســارازین و آرنــه
میگوینــد بایــد ش ـش متــر از ســطح زمیــن باشــد .ایــن هفتههــا مشــغولیم کــه
پایـ ٔـه بــرج شــش متــری بــرای دیــم را طراحــی کنیــم ،نــه اینکــه بخریــم .مشــغول
ایــن کار هســتیم.
ســفارش شیشـ ٔـه خــام :هــم بــا شــوت در آلمــان و هــم بــا الــزوس در روســیه
تمــاس گرفتهایــم .شــوت کــه خوشــبختانه دو شیشـ ٔـه خــام  ۳/۸متــری آمــاده
دارد پذیرفتــه اســت کــه مجــوز را پیگیــری کنــد .قــرار اســت  ۲مــاه دیگــر از حــاال
جــواب مــا را بدهنــد .الــزوس معلــوم نیســت چــه انــدازه مــا را جــدی میگیرنــد یــا
ً
مایلنــد همــکاری کننــد ،شــاید بخواهنــد مــا را سربهســر کننــد .احتمــاال از طریــق
ٔ
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دفتــر فناوریهــای ریاســت جمهــوری نیــز پیگــری خواهیــم کــرد گرچــه شــک
دارم چقــدر مایــل باشــند بــا مــا همــکاری کننــد و آیــا بیشــتر مایلنــد از مــا اطالعــات
کســب کننــد بــرای بخشهــای دفاعــی .کاشــکی خیلــی صریــح کارهــا انجــام
میشــد.
کاری بــدی در ایــران داریــم .بــرای اینکــه وانمــود کنیــم خودمــان همــه
اخــاق ِ
چیــز را میدانیــم بــه دنبــال «دزدی» اطالعــات هســتیم!
ا گــر در مرحلــه شیشـ ٔـه خــام بــه مشــکل تحریــم بــر بخوریــم بایــد در طــرح تجدیــد
نظــر بکنیــم.
ســپهر اربابــی :اربابــی پیشــنهاد دریافــت کــرده از آلمــان کــه بــه عنــوان مهنــدس
پــروژه در طرحــی مشــابه طــرح مــا مشــغول شــود .بــا مــن مشــورت کــرد .مــورد
پیچیــدهای اســت .از یــک طــرف اطرافیــان مــا در  ،IPMو بقیــه در ایــران او را
[ ]...نمیداننــد و تاکنــون هــم مــن مشــکل داشــتهام کــه او را بــه طــرح بقبوالنــم.
علــت آن هــم بینــش غلطــی اســت کــه در ایــران از علــم و کار علمــی وجــود دارد
کــه آن هــم ناشــی از عقبماندگـ ِـی ماســت .دوم اینکــه مــن او را بــه ســمت طــرح
ً
رصدخانــه عمــا ســوق دادهام ،جایــی کــه تواناییهــای خــودش را نشــان
بدهــد .حتــی او را بــه ســمت ســاخت ابــزار و ســپس مهنــدس پــروژه کشــاندهام
و همیــن باعــث شــده قــدری توانایهایــش را نشــان دهــد .و ارتباطهایــی کــه
از طریــق طــرح ایجــاد کــرده اســت باعــث شــده خــودش را در ســطح بینالمللــی
نیــز بشناســاند .میگفــت یــک گزینــه ایــن اســت کــه ســه مــاه آزمایشــی بــرود و
بعــد برگــردد .گزینـ ٔـه دیگــر رفتــن بــرای دو یــا ســه ســال اســت .بــه نظــرش رفتــن
یشــود .شــاید آنهــا کــه
او بــرای ســه مــاه باعــث تقویــت موقعیــت وی در ایــران م 
بینــش محــدودی از علــم و پروژههــای علمــی دارنــد درک کننــد کــه حضــور وی
چــه ارزشــی داشــته اســت .از طــرف دیگــر در مــدت  2تــا  3مــاه میتوانــد اطالعــات
مفیــدی هــم بــرای مــا کســب کنــد .امــا ا گــر  2تــا ســه ســال بــرود برگشــت وی
دیگــر قطعــی نیســت و بــه بســیاری عوامــل از جملــه خانــودهاش بســتگی خواهــد
داشــت.
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ایــن هــم رویــدادی دیگــر کــه ایــن روزهــا مشــغولش هســتیم.رویداد دیگــر
بحثهــای مرتبــط بــا نجــوم ایــران اســت :بــه ایــن نتیجــه رســیدهایم کــه در
پژوهشـ ٔ
ـکده نجــوم فراکهکشــانی و عالــم اولیــه ،بخــش اول را خسروشــاهی
هدایــت خواهــد کــرد و بخــش دوم را فیروزجاهــی .قــرار اســت ســند آن را در
شــهریور مــاه منتشــر کنیــم.

 ،87/5/26شنبه
14شعبان -امشب خسوف کلی ماه
امــروز صحبــت طوالنــی بــا ســپهر اربابــی داشــتم .آمــده بــود مشــورت بکنــد در مــورد
شــغل در آلمــان کــه بــه او پیشــنهاد شــده بــود :مهندســی پــروژه تلســکوپ ونــدل شــتاین!
ً
پــروژهای شــبیه بــه مــا .تلســکوپی  2/5متــری در ایــات باواریــا .قبــا از ایــن پــروژه خبــر
یتــوان همــان تلســکوپ
داشــتیم و حتــی زمانــی آرنــه گفتــه بــود کــه ا گــر مایــل باشــیم م 
را بــرای ایــران کپــی کــرد ،کــه نــه مــن موافــق بــودم و نــه او .حــاال مجــری همــان پــروژه
بــه ســپهر پیشــنهاد شــغل مشــابه تلســکوپ مــا داده بــود .مســئله را از همــه جوانــب بــرای
او روشــن کــردم .مهمتــر از همــه اینکــه مسـ ٔ
ـئله شــخصی اوســت و خــودش بایــد تصمیــم
بگیــرد .حقــوق خوبــی دریافــت میکــرد کــه بــا ایــران قابــل مقایســه نبــود .خیلیهــا البــد
حســرت چنیــن شــغلی را میخورنــد .در صحبتهایــش از مشــکالت ایــران میگفــت .از
کملطفــی یــا بیلطفیهــای  .IPMفشــار خانــواده ،اینکــه هنــوز اســتادیار پایــه یــک اســت.
بــرای او ســعی کــردم روشــن کنــم ایــن خطــری اســت کــه او پذیرفتــه اســت (ریســک) :کار
در رصدخانــه و ارضــاء شــخصی بــه خاطــر امــکان بــروز توانیهایــش در مقابــل هیئــت
ً
علمــی در یــک دانشــگاه (قبــا رفتــن بــه دانشــگاه امیرکبیــر را نپذیرفتــه بــود بــه همیــن
دلیــل) ،یــدک کشــیدن اســتاد دانشــگاه بــدون محتوایــی کــه شــخصیت او را ارضــاء کنــد
و اینکــه احســاس پوچــی کنــد .صحبــت مــا حــدود دو ســاعت طــول کشــید .نمیدانــم
چــه کنــد ،امــا آخــر ســر نظــر او ایــن بــود کــه ســه مــاه بــه آنجــا بــرود و بــه آنهــا بگویــد کــه از
یتــوان کــرد و میشــود نوعــی
رصدخانــه ملــی مرخصــی گرفتــه اســت .گفتــم ایــن کار را م 
مأموریــت بــرای وی در نظــر گرفــت .بایــد منتظــر شــش مــاه آینــده بــود!
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 ،87/5/30چهارشنبه
دیــروز س هشــنبه بــرای بررســی مــکان اوضــاع مکانیابــی بــه قلههــا رفتیــم .وضعیــت
مــکان ذهــن مــرا خیلــی درگیــر کــرده اســت .نصیــری ،خسروشــاهی ،اربابــی و تیــم
مستندســاز همــراه نصیــری بــا مــا بودنــد .صبــح یــک راســت بــه ســمت گرگــش رفتیــم.
ً
قبــا نصیــری در صحبــت تلفنــی گفتــه بــود کــه دادههــای گرگــش خــوب نیســت و مــا
یخــود یــک ســال وقــت تلــف کردیــم و ایــن همــه هزینــه!
ب 
اینبــار قاطــر طــرح رصدخانــه همــراه بــود و بــا قاطربــان ،آقــای کرمــی ،از روســتای کامــو،
یبــرد .اصــرار ایــن بــود کــه ماهــم ســوار شــویم تــا قاطــر ســبک
آب و مــواد غذایــی بــاال م 
ً
بــاال نــرود! صعــود همــوار بــود .حــدود یــک بعدازظهــر بــاالی قلــه بودیــم .انصافــا در مــدت
کوتــاه بهنــام همــه چیــز را نصــب و مهیــا کــرده بــود .اختــراع وی در ایمــن کــردن چــادر از
حشــرات و مــار و عقــرب و مــوش بینظیــر اســت .تمــام چــادر در یــک تــور ســیمی قــرار دارد
کــه مانــع حیوانــات مــوذی میشــود!
نصیــری از ایــن قلــه خوشــش نمیآیــد .قلههــای کوتــاه اطــراف را مزاحــم میدانــد کــه
تالطــم ایجــاد میکننــد.
برگشــت مــا بــه ترمینــال حــدود  5بعدازظهــر بــود .ترمینــال اســمی بــود کــه بهنــام بــه مقـ ّـر
پائیــن قلــه گرگــش داده بــود .آخریــن محلــه کــه ماشــین میرفــت؛ در ارتفــاع حــدود 3000
متــر .از ترمینــال کــه حرکــت کردیــم حــدود  8شــب بــه قلـ ٔـه دینــوا رســیدیم .ســربازها از
قبــل چــای آمــاده کــرده بودنــد .نزدیکــی دینــوا کــه چــراغ شــهر قــم و کاشــان دیــده شــد
خسروشــاهی نگرانــی شــدید خــود را ابــراز کــرد .نصیــری دائــم میگفــت نــور مســتقیم
مــاک نیســت .روشــنایی آســمان بــا نــور غیرمســتقیم شــهرهای اطــراف بســتگی دارد.
خسروشــاهی ایــن را نمیپذیرفــت .اندازهگیریهــای تــا االن ترجیحــی بــه هیــچ قل ـهای
نمیدهــد .بــه نظــر میرســد «دیــد» هــر  4قلـ ٔـه گــرگ ،دینــوا ،کاله برفــی ،گرگــش حــدود
 %9تــا  1ثانیــه قــوی اســت .از طــرف دیگــر غبــار ناحیــه مســئله اســت .در گرگــش بــه وضوح
دیــده میشــد کــه غبــار تــا ارتفاعــی حــدود مــا ،شــاید باال تــر وجــود دارد .ایــن مشــاهده از
دیــدن وضعیــت ابرهــای دور دســت حــدس زده میشــد .در دینــوا مــاه ابتــدا پائیــن بــود و
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قرمــز .شــاید تــا ارتفــاع  5درجــه بــاالی افــق .در ارتفــاع  30درجــه کــه آخــر شــب بــود نقــرهای
ً
ً
شــده بــود .ابتــدا کامــا قرمــز بــود .بــه هــر صــورت غبــار و روشــنایی احتمــاال تعیینکننــده
خواهنــد شــد .مــا ســاعت  1:30صبــح بــه تهــران رســیدیم .ایــن بازدیــد الزم بــود .حضــور
نصیــری همزمــان بــا خسروشــاهی ســازنده بــود از هــر جهــت .خسروشــاهی الزم بــود از
نزدیــک هــم ،بــا قلههــا آشــنا شــود و هــم بــا روش اندازهگیــری ،پیچیدگیهــای اجرائــی
آن و اســتدال لهای نصیــری.

 ،87/6/1جمعه
امــروز بــه طالقــان آمــدم .تیــم شــبکه یــک اصــرار داشــتند در طالقــان از زندگــی مــن یــک
مســتند تهیــه کننــد .دیــروز در جنــوب تهــران ،محلــه قنــات آبــاد و دروازه نــو (ابتــدای
بــازار) رفتیــم و از محلههــای بچگــی مــن فیلــم تهیــه کردنــد.
دیــروز در دفتــر رصدخانــه مشــکلی در یــک مقالــه تحقیقاتــی بــود بــا دکتــر خســروی کــه
مشــغول رفــع آن شــدیم نگــران ســاختمان دفتــر پژوهشــکده هســتم .بــا وجــود تعــداد
مناســب کارگــر و پیشــرفت کار هنــوز چنــد هفت ـهای الزم اســت تــا بتــوان از آن اســتفاده
کــرد .امــان از دســت پیشبینیهــا در ایــران!
پنجشــنبه تلفنــی بــا آلابراهیــم صحبــت کردیــم .نگرانــی آرنــه را اعــام کــرد از اینکــه
تصمیــم نهائــی روی مشــخصات تلســکوپ ،ماننــد کانونهــا و ٔ
آینــه ثانویــه ،گرفتــه
نمیشــود .بــه مجیــد گفتــم حــق دارد امــا ایــن بــار در کارگاه هفتـ ٔـه آینــده آن را نهائــی
خواهیــم کــرد.
فــردا مــی خواهــم بــا خسروشــاهی ،اربابــی بــه صراحــت مســئله را مطــرح کنــم ،بــا چنــد
ســئوال کــه بایــد تــا روز آخــر کارگاه بــه هــر قیمــت بــه نتیجــه برســیم.
بــه عــاوه قــرار گذاشــتهایم ایــن هفتــه پنجشــنبه مجــدد بــه قلههــا برویــم همــراه بــا
آرنــه و شــاید یــک یــا دو مهمــان دیگــر .میخواهــم دس ـتکم پارامترهــای کلیــدی بــرای
تصمیــم نهایــی قلــه را بــا هــم هماهنــگ کنیــم.
به نظر نمیرسید بتوانیم تا  8شهریور قله را اعالم کنیم ،اما تا آخر شهریور چرا!
ٔ
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چهارشــنبه بعدازظهــر جلس ـهای در مجلـ ٔـه نجــوم داشــتم کــه بــه صراحــت از [ ]...گلــه
کــردم کــه تــوان انجــام کار ،یعنــی تمــام کــردن کارهــا را نــدارد .از جملــه هفــت مــاه اســت
کــه مجلــه در نیامــده اســت .راهحــل پیشــنهاد کــردم .شــنبه صبــح قــرار اســت [ ]...بــه
عنــوان تمامکننــده و هماهنگکننـ ٔ
ـده کارهــا کار را شــروع کنــد .اول وقــت جلســهای
گذاشــتهایم کــه همـ ٔـه اعضــا باشــند و در مــورد حــدود اختیــارات و مســئولیتها صحبــت
شــود .گرچــه هیــچ دلــم نمیخواســت از بســتگان در کارهــای مرتبــط بــا خــودم وارد
شــوند ،امــا چــارهای ندیــدم.
دیــروز کــه تیــم تلویزیــون بــه منــزل آمدنــد بــرای تهیـ ٔـه مســتند زندگــی مــن ]...[ ،منــزل
نمانــد گفتــه بــود کــه دوســت نــدارد .اصــرار هــم نکــردم .گرچــه انتظــارم چیــز دیگــری
بــود .شــب دیــر بــه منــزل آمــد [ .]...صبــح روزی کــه خواســتم بــرای طالقــان بیــرون
بــروم یادداشــتی روی عینــک مــن گذاشــته بــود [ ]...ایــن بــار چنــدم بــود امــا صراحــت
آن از همیشــه بیشــتر .ایــن هــم یکــی دیگــر از مســائلی کــه دســت بــه گریبــان مــن اســت!
یشــود ،ایــن حالــت او تشــدید
نمیدانــم چــرا همیشــه وقتــی کارهــای مــن فشــردهتر م 
میشــود .دو هفتـ ٔـه آینــده بــه شــدت درگیــر کارگاه و بازدیــد از قلــه و جلسـههای مختلــف
ً
هســتم و ذهنــم بســیار مشــغول .اتفاقــا چنــد روز پیــش ،پــس از چنــد مــاه بــه او گفتــم کــه
احســاس میکنــم حالــم خــوب نیســت .در راه رفتــن تعــادل مثــل گذشــته نــدارم .ســردرد
ناجــوری دارم و [ ]...خــودش میگفــت بهتــر اســت هــر جــور صــاح میدانــم اســتراحت
کنــم و [ ]...امــا بــه ناگهــان رفتــاری دیگــر!

 ،87/6/7پنجشنبه
بازدید از قلههای دینوا و گرگش؛
همــراه بــا آرنــه آرد هبــرگ ،یوهانــس اندرســن ،دیتریــش بــادر بــا اربابــی ســاعت  5صبــح
از تهــران حرکــت کردیــم .البتــه دیتریــش در کاشــان بــود کــه میــان راه بــه مــا پیوســت.
ابتــدا بــه ســمت قلههــای گرگــش و دینــوا رفتیــم .صبحانــه را دینــوا خوردیــم .بیــن راه
صحبتهــای گونا گــون در مــورد مــکان و نیــز کل پـ ٔ
ـروژه رصدخانــه از جملــه آمــوزش بــود،
واضــح بــود کــه بــه دلیــل نزدیکــی بــه قــم و کاشــان و دیــد مســتقیم بــه کاشــان کــه در
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جنــوب شــرقی قلــه بــود از ایــن قلههــا راضــی نبودنــد .آرنــه کــه از قبــل ایــن مکانهــا
یشــناخت عالق ـهای بــه دیــدن یــا وارســی اطــراف قلههــا نشــان نــداد .بعدازظهــر
را م 
نکــه از نهــار صرفنظــر کردیــم ســاعت 15:45
مســتقیم بــه قلــه گرگــش رفتیــم .بــا ای 
بــه محــل «ترمینــال» رســیدیم .آخریــن محــل پائیــن قلــه کــه میشــد بــا ماشــین رفــت
در ارتفــاع حــدود  2950متــر .بقیـ ٔـه راه بــه نســبت ســریع پیــش رفــت حــدود یــک ســاعت
ونیــم صعــود ایــن بـ ِـار مــا طــول کشــید؛ شــاید یــک ســاعت کمتــر از دفعــه قبــل هنــوز
تعجــب میکنــم .چطــور؟!
ً
آرنــه از دیــدن ایــن قلــه شــادمان بــود و بــه وضــوح راضــی ،گرچــه دائــم میگفــت نهایتــا
عددهــا هســتند کــه حــرف خواهنــد زد .امــا از قلههــای کوتاهتــر اطــراف نگــران نبــود.
یوهانــس و دیتریــش هــم همینطــور ،ایــن قلــه را ترجیــح میدادنــد .یوهانــس و
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  10:30شــب آنهــا
ً
هــم بــه پاییــن رســیدند .ظاهــرا همگــی قلــه گرگــش را مناســب یافتنــد .دیتریــش مشــاهده
ً
کــرده بــود کــه چراغهــای کامــو یــا میمــه از بــاالی قلــه اصــا چشــمک نمیزنــد در حالــی
کــه از محــل ترمینــال چشــمکزدن آنهــا واضــح بــود .میگفــت :چنیــن شــرایط مناســبی را
حتــی در الپالمــا ندیــده اســت .خوشــحال بــودم از ایــن نتیجــه .بــه ســمت تهــران آمدیــم و
 4صبــح جمعــه در تهــران بودیــم.
 ،87/7/5پنجشنبه
ً
امــروز تقریبــا یــک مــاه از تاریــخ آخریــن گــزارش گذشــته اســت .نشــان میدهــد گرفتــاری
یــا خســتگی مــن بیــش از آن بــوده اســت کــه بتوانــم چیــزی بنویســم ،گرچــه تحــوالت و
رویدادهــای قابــل ذکــر زیــادی بــر مــا گذشــته اســت.
اول اینکه
امــروز بــه ســاختمان جدیــد ،بــه نــام رصدخانــه ملــی ایــران ،اسبابکشــی کردیــم .ایــن
ســاختمان کــه چســبیده اســت بــه ســاختمان قدیمــی در همــان انتهــای بــاغ الرک،
ســاختمان آینــه  ،الب ـهالی درختــان ســاخته شــده تــا درختــی را قطــع نکنیــم .دردســر
ٔ
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فــراوان ،دعواهــا و قهرهــا در ایــن فاصلـ ٔـه شــش مــاه بــر ســر ایــن ســاختمان بود ،امــا باالخره
تمــام شــد .تعجــب کــردم کــه همیــن روز اول ،بــا آنکــه بــر خــاف میــل مــن هنــوز آمادگــی
کامــل در ســاختمان وجــود نداشــت ،همــه متعجبانــه راضــی بودنــد .چــه آرامــش خوبــی
در ایــن ســاختمان هســت .راهــوار میگفــت :تــا چنــد ســال دیگــر تأثیــر ایــن ســاختمان بــر
کار تحقیقاتــی دیــده خواهــد شــد .مــن هــم منظــورم از طراحــی خــاص همیــن بــود .شــک
نطــور هــم خواهــد شــد .ایــن ســاختمان کــه بعضــی معمارهــای جــوان کــه
نــدارم کــه ای 
ابتــدا آن را دیــده بودنــد ایرادهــای اساســی میگرفتنــد گمــان میکنــم از هــر ســاختمانی تــا
کنــون در حیطـ ٔـه دانشــگاهی در ایــران بــرای کار تحقیقاتــی مناس ـبتر اســت.
اما رویدادهای دیگر
کارگاه ابــزارگان کــه روز  8شــهریور شــروع شــد بــا موفقیــت تمــام شــد .بحثهــای بســیار
فنــی و جــدی بودنــد؛ در مــورد آشکارســازها بــه نتیجــه رســیدیم .کانونهــای تلســکوپ
هــم مشــخص شــد و باالخــره قــرار شــد گزینــه نزمیــت هــم پیشبینــی بشــود .نیــم روز هــم
در مــورد مدیریــت و پیشبینــی بخــش مهندســی صحبــت شــد کــه بســیار مفیــد بــود ،بــه
خصــوص صحبتهــای جنبــی در خــارج از ســاعتهای کارگاه .همگــی بســیار راضــی بــه
نظــر میرســیدند و آمــاده بــرای کمکهــای بعــدی.
•دکتــر جاللــی بــرج شــش متــری بــرای  DIMMرا طراحــی کــرده بــود .همیــن روزهــا
کــه ایــن گــزارش را مینویســم طراحــی تمــام شــده ،قــرارداد بســته شــده و ســاخت
اولیــن بــرج شــروع شــده و شــاید آخــر هفتـ ٔـه آینــده تمــام شــود .دو بــرج خواهیــم
ســاخت بــرای نصــب در دو قلــه.
•بعــد از کارگاه اربابــی عالقهمنــد بــود تصمیمــش را در مــورد آلمــان یکســره کنــد.
بــه او گفتــم کــه رفتــن او بــرای یــک یــا دو مــاه خــوب اســت و شــاید بــه نفـ ِـع مــا.
امــا رفتــن بــه معنــی طوالنیتــر یعنــی جدایــی از پــروژه .یــک روز حتــی بــه نوعــی بــا
التمــاس بــه مــن گفــت کاری کنیــد کــه مــن نــروم .در دو راهــی ســختی بــود .حــس
یکــردم .امــا الزم بــود خــودش بــا توجــه بــه تمــام جوانــب مســئله ،از جملــه زندگــی
م 
خانوادگــی و زندگــی آینــدهاش ،تصمیــم بگیــرد.
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دو هفتــه پیــش آخریــن صحبــت طوالنــی را بــا اربابــی داشــتم بــا حضــور
ً
خسروشــاهی .وصریحــا بــه او گفتــم ا گــر بمانــد ،یــا بــرای دو مــاه بــرود ،میتوانــد
بــه عنــوان  Managerو مهنــدس پــروژه ادامــه دهــد تــا حجــم کار زیــاد شــود و
امــور تفکیــک شــود و حقــوق (دریافتــی) او را ســعی میکنــم تــا دو میلیــون تومــان
افزایــش دهــم ،یــا اینکــه از پــروژه جــدا شــود .دیــروز همدیگــر را دیدیــم .گفــت
تصمیــم گرفتــه اســت بمانــد .خوشــحال بــود و مــن هــم خوشــحال بــه خصــوص
نکــه خــودش بــه ایــن تصمیــم رســیده اســت .دربـ ٔ
ـاره جزئیــات کار باهــم
از ای 
صحبــت کردیــم و بــه نظــرم رســید حــاال بــا خیــال راحــت میتــوان بقیــه راه یــک
ســال آینــده را برنامهریــزی کــرد .گرچــه افزایــش درآمــد او بــرای مــن کار چنــدان
ســادهای نخواهــد بــود.
•مکانیابــی معضــل اصلــی مــن اســت کــه ایــن اواخــر خــواب مــن را مختــل کــرده
اســت .نصیــری کنــد اســت .از گرگــش اطالعــات کمــی داریــم .در دو هفتـ ٔـه گذشــته
بــا ســازمان هواشناســی تمــاس گرفتــم و از آنهــا کمــک خواســتم .خوشــبختانه
اســتقبال کردنــد .حتــی ســه نفــر از آنهــا ،از جملــه آقــای رضــازاده کــه مســئول بخــش
پیشبینــی اســت ،بــه دو قلــه رفتنــد بــرای بررســی .چنــد روز پیــش هــم جلسـهای
بــا خــود دکتــر نوریــان ،رئیــس ســازمان داشــتیم بــرای بررســی چگونگــی همــکاری و
اطالعاتــی کــه آنهــا در مــورد گرگــش میتواننــد بــرای مــا تولیــد کننــد.
•اختالفــات میــان شــیخجباری (پژوهشــکده فیزیــک) و ارفعــی (معــاون پژوهشــی
و رییــس پژوهشــکده ذرات و شــتابگرها) ایــن روزهــا بــاال گرفــت و تشــنج شــدید
شــد .بــا الریجانــی صحبــت کــردم کــه الزم اســت مداخلــه کنــد و اوضــاع را آرام کنــد.
یــک روز ارفعــی بــه حــدی ناراحــت شــد کــه بــا قهــر همــه امــور را رهــا کــرد و رفــت .در
جلس ـهای بــا حضــور شــیخجباری و الریجانــی گفتــم کــه شــیخجباری بــا رفتــارش
تشــنج ایجــاد کــرده اســت و ایــن بــرای مدیــر بــد اســت .ســتاد علــوم فیزیکی تشــکیل
شــد تــا رؤســای ایــن پژوهشــکدهها مرتــب بــا هــم جلســه داشــته باشــند.

ٔ
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 ،87/7/21یکشنبه
امــروز از دانشــگاه بــه الرک آمــدم تــا در جلس ـهای بــا دکتــر نصیــری وضعیــت دادههــای
مکانیابــی را بررســی کنیــم .دو هفتــه پیــش جلس ـهای گذاشــتیم بــرای روشــن شــدن
وضعیــت اندازهگیریهــا .خسروشــاهی بــه شــدت ناراحــت بــود .در آن جلســه قــرار شــد
نصیــری برخــی از دادههــا را (دادههــای خــام بــه عــاوه دادههــای پردازششــده) را
در اختیــار مــا بگــذارد .بــه ایــن وعــده عمــل نشــد .قــرار بــود دادههــا را امــروز بــا خــودش
بیــاورد .برخــی از ایــن دادههــا همراهــش بــود .بحــث مــا و ســوالهای خسروشــاهی و
دیگــران کمابیــش بیجــواب مانــد.
قــرار شــد جمعــه صبــح جمــع بشــویم همــراه بــا همــکاران نصیــری و بحــث چنــد ســاعتهای
داشــته باشــیم .بایــد خودمــان را بــرای تصمیــم نهائــی و اعــام آن در شــورای راهبــری
آمــاده کنیــم.
کارخانــه شــوت دعــوت کــرده اســت بــرای مذا کــره برویــم .تاریــخ  10آبــان ( 30ا کتبــر)
تعییــن شــده اســت .آرنــه هــم از ســوئد خواهــد آمــد .بــه نظــر میرســد دولــت آلمــان
مخالفتــی بــا فــروش شیشـ ٔـه خــام بــه ایــران نداشــته باشــد.
مــا یــک هفت ـهای اســت کــه در ســاختمان جدیــد الرک مســتقر شــدیم .بــه نظــر میرســد
همــه احســاس آرامــش میکننــد .خوشــحالم!
ـرج اول آخــر هفتــه بــه دینــوا
بــرج شـشمتری دیــم آمــاده نصــب شــده اســت .قــرار اســت بـ ِ
منتقل شــود.

87/9/9
متأسفانه یک ماه ونیم موفق نشدم یادداشتی بنویسم .رویدادها کم نبودهاند.
بــرج شــش متــری در دینــوا نصــب شــد .ســاخت و انتقــال بــه نســبت بــدون
مســئله بــود و همچنیــن نصــب .پــس از نصــب معلــوم شــد نردبــان مشــکل دارد
و بایــد بــرای آن طراحــی جدیــد کــرد .همچنیــن صفحـ ٔـه بــاالی بــرج بــرای محــل
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اســتقرار دیــم مشــکل دارد .بهنــام راضــی نبــود و طــی چنــد جلســه بــا دکتــر جاللــی
قــرار شــد ،تعویــض شــود .امــروز کــه گــزارش را مینویســم گفتــه شــده کــه ایــن
قطعههــای جدیــد آمـ ٔ
ـاده انتقــال بــه بــرج در دینــوا اســت.
بــرج دوم را گرچــه ســفارش داده بودیــم ولــی بــه دالئــل گوناگــون از ســاخت آن
صــرف نظــر کردیــم .بیشــتر از ایــن جهــت کــه مطمئــن نبودیــم در ایــن فصــل
بتوانیــم در گرگــش نصــب کنیــم و بــه خصــوص کــه هــوا شــرایط ناجــوری پیــدا
کــرد و در قلــه و اطــراف بــرف باریــد .بــه عــاوه مــن مطمئــن نبــودم کــه بــرج
بیاشــکال باشــد .بــه هــر حــال قــرار شــد پــس از نصــب یــک بــرج و تســت آن،
دومــی ســاخته شــود.
دکل هواشناســی .از همــان شــهریور مــاه بــا ســازمان هواشناســی تمــاس گرفتیــم
بــرای نصــب تأسیســات هواشناســی .ســرعت و جهــت بــاد ،بــه خصــوص در
گرگــش بــرای مــا بســیار حیاتــی شــده بــود .چنــد هفتــه طــول کشــید تــا دســتمان
بیایــد نصــب تأسیســات هواشناســی چــه تمهیداتــی میخواهــد و چقــدر طــول
میکشــد .در طــول دو مــاه گذشــته مشــغول همیــن موضــوع بودیــم .یکــی از
پیچیدگیهــا ایــن بــود کــه چگونــه دکل و تجهیــزات آن خریــداری شــود! بــا چــه
کســی قــرارداد بســته شــود! بــه هرحــال ایــن پیچیدگــی دسـتکم بــه تنهایــی دو
ً
هفتــه وقــت مــا را گرفــت .نهایتــا دو روز پیــش هــر دو دکل در دینــوا و گرگــش
نصــب شــد .بــه نظــر میرســد بقیــه تجهیــزات همیــن هفتــه بــه قلــه منتقــل شــود
و مــا آمــاده دادهگیــری بشــویم.
مکانیابــی .گرچــه فکــر میکردیــم در مهرمــاه مکانیابــی تمــام شــود و مــا فــاز
پایــش مــکان ،مکانپایــی ،را شــروع کنیــم ،حتــی مقدمــات بســتن قــرارداد و
نســپاری بــا یــک تیــم بــرای مکانپایــی فراهــم شــد کــه مجبــور شــدیم آن
برو 
را رهــا کنیــم .اندازهگیــری روشــنایی آســمان شــب توســط تیــم دکتــر نصیــری
کار دســتمان داد .در جلس ـهای کــه باالخــره پــس از چنــد بــار تأخیــر برگــزار شــد
و نصیــری دادههــا را همــراه آورد بــا تیــم ،موضــوع روشــنایی آســمان بــه بحــث
گذاشــته شــد و خسروشــاهی ســرانجام بــه آنهــا قبوالنــد کــه اندازهگیریهــا
ً
اشــتباه بــوده اســت و دادههــای آنهــا صرفــا نویــز دســتگاه را نشــان میدهــد.
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قــرار شــد تیــم را خسروشــاهی سرپرســتی کنــد تــا آمــاده شــوند بــرای اندازهگیــری
مجــدد .امــروز کــه  9آذرمــاه اســت تــازه تنهــا در دینــوا موفــق بــه اندازهگیــری
شــدهایم .وضعیــت هــوا تاکنــون اجــازه نــداده اســت اندازهگیریهــا کامــل شــود.
ا گــر پیشبینــی هواشناســی درســت باشــد ،بایــد بتوانیــم آخــر هفتــه در گرگــش
اندازهگیــری کنیــم .شــرایط صعــود ســخت اســت و شــب مانــدن در بــاالی قلــه
ً
عمــا ناممکــن!
تمــام بحثهــای مــا حــول و حــوش مــکان نشــان داده اســت کــه وضعیــت بــاد
در گرگــش تعیینکننــده اســت .گرچــه برخــی اطالعــات هواشناســی بــا بالــن در
اختیــار مــا قــرارداده شــده اســت کــه وضعیــت نگــران کننــدهای از بــاد گرگــش
نشــان میدهــد ،امــا مهــم اســت کــه داده مســتقیم داشــته باشــیم همــراه بــا
ابرنا کــی آســمان.
در ایــن شــرایط چنــد روز پیــش دکتــر الریجانــی تماس گرفت کــه مجبوریم مکان
ً
را بــه وزارت اعــام کنیــم .بودجــه را متوقــف کردهانــد و عمــا گــرو گرفتهانــد .بــه
همــکاران گفتــم اعــام میکنیــم .میدانســتم همــه ناراضیانــد .آقــای حقیقــت
تنهــا کســی بــود کــه میگفــت :چــارهای نیســت و بــرای ســامت پــروژه الزم اســت
اعــام کنیــم ،گفتــم دینــوا را اعــام میکنیــم .مهمتریــن دلیلــی کــه آوردم و
ً
همــکاران قانــع شــدند ایــن بــود کــه ا گــر گرگــش را اعــام کنیــم ،احتمــاال دینــوا را
از دســت مــا در میآوردنــد و «وزارت دفــاع» آن را اشــغال میکنــد .بخشهایــی
از وزارت دفــاع مدتهــا بــه دنبــال ایــن قلــه و اطــراف آن هســتند و منتظرنــد
از نتایــج اندازهگیریهــای مــا مطلــع بشــوند .پــس ا گــر دینــوا را اعــام بکنیــم
کمتریــن ضــرر را میکنیــم .ا گــر اندازهگیــری بــاد نشــان داد گرگــش نامناســب
اســت کــه بــه نتیجــه رســیدهایم و ا گــر معلــوم شــد ســرعت بــاد گرگــش مزاحــم
نیســت ،میتوانیــم قلــه دینــوا را بــه وزارت دفــاع مرحمــت کنیــم و از آنهــا امتیــاز
بگیریــم .آنهــا در دولــت مدافــع مــا خواهنــد شــد بــرای جابهجایــی!
تصیــم ســختی بــود .نمیدانــم ســی ســال دیگــر چگونــه ایــن تصمیــم را ارزیابــی
کننــد .امــا ســعی خــود را کردهایــم و بــه گمانــم در شــرایط موجــود بهتریــن
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تصمیــم را گرفتهایــم .هنــوز نمیدانــم ســال آینــده چــه بشــود .اعــام مــکان بــه
وزیــر چــه تبعاتــی داشــته باشــد ،رئیسجمهــور و دولــت چــه بکننــد.
•بازدیــد از شــوت .مــن نتوانســتم بــروم ،امــا آرنــه ،حبیــب و ســپهر رفتنــد .بازدیــد
خوبــی بــود و مــن راض ـیام .دو گزینــه بــه مــا پیشــنهاد کردهانــد .قــرار اســت هفتــه
آینــده هــم بــه روســیه برویــم و از کارخانــه  LZOSبازدیــد کنیــم .تمــاس بــا روسـیها
بســیار مشــکل اســت .بعــد از ایــن بازدیــد تصمیــم خودمــان را خواهیــم گرفــت،
گرچــه هماکنــون نظــر همــه مــا روی شــوت اســت.

 ،87/10/11چهارشنبه
بــاز هــم مدتــی اســت کــه موفــق بــه نوشــتن نشــدم .چــه اتفــاق در ایــن مــدت افتــاد.
مهمتر یــن:
•هفتــه پیــش الریجانــی در یــک مصاحبــه مطبوعاتــی در نمایشــگاه وزارت علــوم،
مــکان دینــوا را اعــام کــرد و مــا را حیــرتزده کــرد ،انتظــار نداشــتیم.
ً
•تمهیداتــی کــه بــرای چگونگــی اعــام در نظــر گرفتــه بودیــم تقریبــا بالاســتفاده
مانــد .مجبــور بودیــم بــا ایــن مــوج حرکــت کنیــم و ســعی کنیــم تأثیــر ســوء آن را کــم
رنــگ کنیــم امــا نفــع الزم رســانهای را ببریــم.
مکانپایــی (پایــش مــکان) :چنــد ماهــی اســت کــه مشــغول آمادهســازی در قلــه دینــوا
و گرگــش بــرای اندازهگیــری پارامترهــای هواشــناختی هســتیم .کاری شــده اســت
وقتگیــر .چنــد هفتــه اســت کــه منتظــر تســت نهایــی دســتگاهها در تهــران بودهایــم.
ً
هــر روز بــرای مــا مهــم اســت دادههــا از دســت ندهیــم .ظاهــرا امــروز همــه چیــز آمــاده شــده
اســت کــه فــردا بــه قلــه منتقــل و نصــب شــود .امیــدوارم مشــکلی پیــدا نشــود و بتوانیــم در
کاشــان و تهــران داده دریافــت بکنیــم .اول آزمــون کار فشــردهای بــود کــه بــه ســازمانها
و افــراد دیگــر مرتبــط میشــود!
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در ایــن مــدت نقــد چگونگــی مدیریــت طــرح را داشــتیم .بخــش مهندســی م ـیرود کــه
فعــال بشــود ابهــام داریــم در چگونگــی اســتخدام چنــد مهنــدس بــرای بخــش مکانیــک
و کنتــرل و اپتیــک.
جلس ـهای بــا پژوهشــگاه هوافضــا داشــتیم بــرای اینکــه همــکاری شــروع کنیــم بــرای
قــراردادن آزمایشــی نجومــی در یکــی از کاوشگرهــای پژوهشــگاه کــه تــا ارتفــاع  40و شــاید
یشــوند .ســه پــروژه پیشــنهاد کردیــم.
در آینــده تــا  100کیلومتــر پرتــاب م 
کتبیـ ٔـه کاشــی «رصدخانــه ملــی ایــران» بــه خــط آقــای امیرخانــی باالخــره ایــن هفتــه
نصــب شــد.
مشــکالت مالــی پژوهشــگاه دارد اثــر میگــذارد .گرچــه رصدخانــه هنــوز متأثــر نشــده
اســت ،امــا مــا را نگــران میکنــد.
وزارت علــوم همــکاری نمیکنــد .بــه شــدت نگــران هســتیم .قــرار شــد الریجانــی
جلس ـهای همــراه بــا تهدیــد بــا وزیــر داشــته باشــد .نمیدانــم چقــدر ،اثــر بگــذارد!
ٔ
(شیشــه خــام 4/۲
تصمیــم بــرای خریــد شیشـ ٔـه خــام از شــوت نهایــی شــد گزینــه اول
متــری آمــاده) ترجیــح داده شــود بــه شــرطی کــه قیمــت نهایــی تمــام شــده بــه انضمــام
صیقــل و تــراش کمتــر از  100/000یــورو یــا گزینـ ٔـه دوم (شیشـ ٔـه خــام 3 /6متــری) اختــاف
داشــته باشــد.

 ،87/10/12پنجشنبه
امــروز صبــح زود هــوا تاریــک و روشــن بــه پژوهشــکده آمــدم .هــوا بارانــی نمنــم بــود در
یکــردم بــه هــوای گــرگ و میــش .چــه زیبــا چــه آرام.
اتاقــم نشســتم و بــه بیــرون تماشــا م 
خوشــحال هســتم کــه ســاختمان پژوهشــکده چنیــن آرامشــی میدهــد.

 ،87/10/26پنجشنبه

ً
چنــد مــاه گذشــته بــا وزارت علــوم مشــکل داشــتیم .کارشناســان دیــد کامــا متفاوتــی
دارنــد .طــرح را عمرانــی میبیننــد .پــس مکانیابــی البــد میتوانســته اســت بــا یــک
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بازدیــد ســاده انجــام شــود و ایــراد میگیرنــد کــه چــرا  500میلیــون تومــان هزینــه شــده
اســت .در مــورد بقیــه پــروژه هــم همینطــور .ایــن عــدم درک میتوانســت پــروژه را بــه
تعطیلــی بکشــاند .قــرار شــد الریجانــی در جلسـهای بــا وزیــر و معاونــان موضــوع را روشــن
کنــد .جلســهایــن هفتــه برگــزار شــد .بــه نظــر میرســد نتیجــه مثبــت اســت .امــا مــا هنــوز
ً
نگرانیــم کــه در آینــده هــم بــا مدیــران کنونــی در وزارت علــوم قطعــا مشــکل خواهیــم
داشــت.
یــک تصمیــم مهــم مربــوط بــه ارز شیشـ ٔـه خــام اســت .وزیــر پذیرفتــه کــه ســه میلیــون یــورو
از وام ارزی در اختیــار مــا بگــذارد .ا گــر پــای قــرارداد خریــد شیشـ ٔـه خــام برویــم خیــال مــن
یشــود.
راحــت م 
•اول هفتــه ســرانجام دکل هواشناســی و تجهیــزات آن کامــل شــد و داده در تهــران
دریافــت شــد .متأســفانه دیــروز ارســال اطالعــات قطــع شــده اســت و هنــوز علــت آن
معلــوم نیســت.

 ،87/11/5شنبه
روزی اســت کــه معمــوال جلســه داخلــی رصدخانــه را داریــم .چنــد کار ایــن روزهــا انجــام
شــده اســت:
دکلهــای هواشناســی مرتــب داده میفرســتند .اشــکالی کــه پیــش آمــده بــود
مربــوط بــود بــه یخزدگــی دســتگاهها و شــاید پنــل خورشــیدی بــود پــس از آفتابــی
شــدن هــوا دو روز بعــد راه افتــاد.
ٔ
نامههایــی بــه منجمــان اروپایــی بــرای توصیــه خریــد مــا از شــوت! ایــن نامــه
سرنوشــتی داشــت طوالنــی ولــی بــه هــر حــال امــروز ارســال شــد بــرای ESO،
 WAS، NOTو اپتیکــون!
تصمیــم مــا بــرای خریــد از شــوت نهایــی شــده اســت .بازدیــد از  LZOSهــم در راه
اســت کــه جنبـ ٔـه تشــریفاتی دارد و فشــار احتمالــی بــر شــوت بــرای پاییــن آوردن
قیمتهــا!
ٔ
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گــزارش مفصلــی امــروز آمــاده شــد بــرای ســازمان مدیریــت کــه جنبههــای
مختلــف طــرح و نیــز امــا و اگرهــای آن را توضیــح میدهــد .بــه خصــوص چــرا
مــا ایــن روش خــاص مدیریــت ســاخت را بــه عهــده گرفتهایــم .الزم داشــتیم
مجــوزی از رئیــس ســازمان مدیریــت بگیریــم بــرای ایــن روش انتخــاب «مشــاور
مــادر» تــا ادامــه کار ســادهتر باشــد!
ایــن هفتــه همایــش ســاالنه نجــوم در زنجــان اســت کــه تیــم رصدخانــه هــم حضــور دارد.
ایــن روزهــا بــه دلیــل ســال جهانــی نجــوم مجبــور بــودهام چندیــن یادداشــت بنویســم در
کار مــا !
مــورد طــرح ،نجــوم حرفـهای در ایــران و روش ِ

 ،87/11/17پنجشنبه
دیشــب در قــم ،مرکــز مطالعــات و پژوهشهــای فلکــی ـ نجومــی وابســته بــه دفتــر آقــای
سیســتانی در قــم ،کارگاه آلودگــی نــوری برگــزار شــد .ماههــا پیــش کــه اولیــن تمــاس را بــا ما
گرفتنــد تصورشــان برگــزاری یــک همایــش بینالمللــی بــود ،کــه رأی آنهــا را زدم ،تبدیــل
ً
شــد بــه ایــن کارگاه کــه در آن از دانشــگاهها ،عمدتــا دانشــجویان صنایــع و بخشهــای
ً
دولتــی دعــوت شــده بــود .حــدود 120نفــر شــرکت کــرده بودنــد .ظاهــرا روزهــای گذشــته
وابســتگانی از دانشــگاه کاشــان بــه آنهــا اعتــراض کــرده بودنــد کــه ایــن کار مــی بایســتی
در کاشــان انجــام میشــد و نــه در قــم .خوشــبختانه بــه نظــر میرســد فعالیتــی کــه در
قــم شــروع شــده اســت دارد اثــر مــی گــذارد و حساســیت بــرای رفــع آلودگــی نــوری در حــال
رشــد اســت .خوشبیــن هســتم کــه بتوانیــم از ایــن طریــق نــور قــم و شــاید هــم کاشــان
را مهــار کنیــم.
ً
اســتانداری ســتادی در ایــن موضــوع تشــکیل داده اســت ،امــا ظاهــرا مایــل اســت نــام
آن را ســتاد پشــتیبانی رصدخانــه بگــذارد .در قــم اینگونــه اســتنباط میشــود کــه مــکان
نهایــی رصدخانــه قلــه دینــوا اســت و ایــن قلــه هــم در اســتان قــم اســت .پــس اســتانداری
قــم خــود را متولــی میدانــد .ســعی کــردم بــه آرامــی بــه مشــاور اســتاندار ،آقــای حســینی
(کــه روحانــی اســت) بگویــم هنــوز مــا میــان دو قلــه انتخــاب نکردهایــم و انشــاهلل بهــار بــه
نتیجــه خواهیــم رســید.
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بــا فعالیــت اســتانداری در چنــد خیابــان و جــاده نورپــردازی را اصــاح کردهانــد .بــه نظــر
نطــور کــه پیــش مـیرود بعیــد نمیدانــم کــه موفــق بشــویم نــور شــهر
مصمــم میآینــد .ای 
قــم را اصــاح کنیــم.
اســتانداری قــم بــه دنبــال احــداث شــهرک نجومــی اســت ،کــه میگوینــد میخواهنــد
کنــار یــا نزدیکــی رصدخانــه باشــد .عــاوه بــر ایــن مرکــز نجومــی فلکــی هــم در جــاده
کهک-فــردو ،راه رســیدن بــه دینــوا ،چندیــن هکتــار زمیــن خریــده اســت و مشــغول
احــداث رصدخان ـهای بــا تلســکوپ  1تــا  1/5متــری اســت.
بایــد ســعی کنیــم ایــن انرژیهــا و هزینههــا را مهــار کنیــم و از دل آن حرکــت مطلوبــی
ایجــاد کنیــم.
هفتـ ٔـه گذشــته جلسـ ٔـه همایــش ملــی نجــوم در زنجــان برگــزار شــد .روز دوم کــه آنجــا بــودم
قــرار بــود میزگــردی برگــزار شــود در مــورد رصدخانــه ،بــا حضــور ثبوتــی .حســین حقــی تــازه
فار غالتحصیــل از دانشــگاه شــریف کــه اســتخدام آنجــا اســت ،مســئول برنامههــای
همایــش بــود .موقــع میزگــرد رفــت کــه ثبوتــی را صــدا بزنــد .از دور شــاهد بــودم کــه هــم
دلهــره دارد و هــم بیمیلــی نشــان میدهــد .ثبوتــی را بــا احتــرام صــدا زد کــه او هــم
اصــرار داشــت شــنونده باشــد .میزگــرد برگــزار شــد و مــن هــم ســعی داشــتم هیــچ نکتـ ٔـه
چالشبرانگیــزی مطــرح نکنــم و در عیــن حــال جزئیــات نــوع مدیریــت پــروژه را بــا دقــت
بیــان کنــم و بیشــتر نکتههــای فنــی را هــم بــه خسروشــاهی وا گــذار کــردم .پــس از اتمــام
ایــن بخــش و ادامـ ٔـه برنامــه در مــورد وضعیــت نجــوم حرف ـهای در ایــران ،ثبوتــی بــه مــا
پیوســت و در ابتــدا آرزوی موفقیــت بــرای تیــم رصدخانــه کــرد.
شــب کــه بــرای شــام میرفتیــم ثبوتــی را در راه دیدیــم .دعوتمــان کــرد بــا ماشــین وی بــه
ً
اطــراف پردیــس ســری بزنیــم و دســتاوردهایش را ببینیــم ،کــه انصافــا زحمــت کشــیده
ً
بودنــد .ظاهــرا همــه چیــز آرام و بــا درایــت شــده بــود.
روز بعــد حقــی از مــن تشــکر کــرد کــه جلســه دیــروز را بــا سیاســت آرام کــردهام و میگفــت
کــه بســیار هــراس داشــته اســت کــه جلســه متشــنج شــود!
ٔ
رصدخانه ملی ایران
خاطرات
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موضــوع جنبــی :هفتـ ٔـه گذشــته اولیــن جلســه هئیــت مدیــره جدیــد انجمــن فیزیــک بــود.
بیــم آن میرفــت [ ]...ایــن اولیــن بــار بــود کــه دو نامــزد بــرای ریاســت انجمــن بــوده،
[.]...
متأسفم! اما [ ]...حیف است که انجمن در چنین رکودی بماند!
ٔ
مجلــه نجــوم و
موضــوع جنبــی :2پــس از حــدود چهــار مــاه حــرف و رفــت و آمــد در
لشــدن پیــش مـیرود .تاکنــون
(شــرکت زروان) آن مجموعــه هــم بــه ســمت ســالم و فعا 
مجلــه بــه نســبت سالمســازی شــده اســت و دارد منظــم میشــود .شــمارهها ماهیانــه
منتشــر شــده اســت و حتــی شــماره بعــدی اعــام شــده اســت کــه چــه روزی روی کیوســک
روزنامــه فروشـیها خواهــد رفــت .حرکــت بعــدی کــه آن هــم مســتلزم وقــت اســت فعــال
کــردن زروان اســت .بخشــی از ســهام خــودم را بــه اعضــای جدیــد کــه ســالها همــکاری
کردهانــد و خانــم رحی ـمدل کــه همــکاری بــا مجلــه را تــازه شــروع کــرده اســت بخشــیدم
کــه مشــوقی باشــد بــرای فعالیــت بیشــتر .بقیـ ٔـه را هــم نــگاه داشــتهام تــا در آینــده ببخشــم.
ً
ً
احتمــاال بــرای اربابــی و خسروشــاهی؛ فعــا اربابــی را قــدری درگیــر کــردهام کــه از دور
مشــورت بدهــد.
برای فعال کردن نجوم آماتوری و زروان هم چند پروژه در نظر دارم:
آمــوزش ســتارههای متغیــر و ایجــاد یــک تشــکل در ایــن زمینــه و میــان منجمــان
آماتور
ایجاد یک تشکل برای جستجوی سنگهای آسمان
ایجاد یک شبکه در مدارس کشور برای کشف و آشکارسازی پرتوی کیهان

 ،87/11/26شنبه

امــروز جلسـ ٔـه مفصلــی داشــتیم بــرای مــرور کارهــای انجــام شــده تاکنــون ،بــا حقیقــت،
ً
اربابــی و خسروشــاهی .مجموعــا تاکنــون  1/2میلیــارد تومــان بودجــه بــه رصدخانــه
ً
دادهانــد .از ایــن رقــم حــدود  600میلیــون مشــخصا بــرای امــور طــرح هزینــه کردهایــم.
ً
 225میلیــون مرکــز مســتقیما جابهجــا کــرده و در امــور دیگــر مرکــز هزینــه کــرده اســت.
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ٔ
100میلیــون هــم بــرای پژوهشـ ٔ
پژوهشــکده
ـکده نجــوم .مابقــی بــرای ســاختمان
رصدخانــه هزینــه شــده اســت کــه مرکــز موظــف اســت آن را بــه طریقــی جبــران کنــد.
بــا توجــه بــه پیچیدگــی امــوری کــه در پیــش داریــم مــن از  600میلیونــی کــه هزینــه
کردهایــم ،گرچــه بــه نظــر کارهــای متفرقــی انجــام شــده اســت ،دفــاع میکنــم و کــردم.
امــروز مطــرح کــردم کــه مــا بــا دو کار کلیــدی و بحرانــی روبــرو هســتیم؛ ســفارش شیشـ ٔـه
خــام و تملــک زمیــن رصدخانــه .موضــوع ســومی هــم حقیقــت اضافــه کــرد؛ مشــاور! بــه
لحــاظ اداری و قانــون کشــوری ایــن طــرح عمرانــی احتیــاج بــه مشــاور رتب ـهدار ســازمان
مدیریــت دارد .امــا میتــوان مجــوز گرفــت کــه یــک دانشــگاه یــا مرکــز تحقیقــات مشــاور
طــرح باشــد .هنــوز ایــن مجــوز گرفتــه نشــده اســت و بایــد ایــن گام را هــم بحرانــی تلقــی
کــرد.
در بررســی قراردادهــا خسروشــاهی حساســیت نســبت بــه قــرارداد مجیــد آلابراهیــم
نشــان مـیداد :مختصــر و گــذرا امــا بــا شــدت و عصبانیــت .چنــد روز پیــش هــم حقیقــت
بــه صــورت گــذرا از همــکاری گذشــته مجیــد و اینکــه او فقــط لیســانس دارد صحبــت
میکــرد .معلــوم بــود کــه نگرانــی خسروشــاهی بــه او منتقــل شــده اســت و در جاهایــی از
یشــناختم و امــروز منتظــر بــودم کــه
ایــن موضــوع انتقــاد شــده اســت .ایــن نگرانیهــا را م 
در ایــن جلســه از ایــن همــکاری انتقــاد کننــد .بایــد اذعــان کنــم ایــن موضــوع روزهــای
اخیــر مــرا ناراحــت کــرده بــود .میدانســتم آلابراهیــم بــرای مــا مفیــد اســت و حضــور او در
لونــد مغتنــم .میدانســتم کمکهــای فنــی زیــادی نمیتوانــد بــه مــا بکنــد .میدانســتم
یشــود گرچــه ســرانجام موفــق خواهــد شــد.
کــه او ادامــه تحصیلــش بــه ســختی انجــام م 
و میدانســتم کــه همیــن حضــور او ارتبــاط مــا را بــا لونــد ســادهتر میکنــد .معلــوم نبــود کــه
دیگــر بــه ایــران برخواهــد گشــت یــا نــه! امــا ا گــر برمیگشــت میتوانســت نقــش مؤثــری
در رصدخانــه بــه عهــد بگیــرد .نــه در طراحــی تلســکوپ ،کــه در ارتبــاط میــان مــا ،محــل
تلســکوپ در قلههــا و نیــز نظــارت فنــی در بخشــی از کار عظیمــی کــه در راه بــود .از طــرف
دیگــر خسروشــاهی هــم خــوب بــود از نگرانــی بــه درآیــد .دلگرمــی او بــرای مــن بســیار مهــم
بــود .گرچــه طغیانهــای گهگاهــی او در جمــع مــا تشــنجزا بــود امــا مهــار ایــن تشــنجها
ً
ارزش داشــت .حتمــا او هــم بــه مــرور ،چیزهایــی یــاد خواهــد گرفــت.
ٔ
رصدخانه ملی ایران
خاطرات

105

ایــن جلســه مفیــد بــود و شــروع فــاز جدیــدی را نویــد م ـیداد .معلــوم بــود کــه حــاال بایــد
نــوع دیگــری مدیریــت کنــم .دقــت و ســرعت بیشــتری بــه خــرج بدهــم .و بــه یــک معنــی
پــروژه را جمعوجــور کنــم .تعییــن مرحلههــای بحرانــی و برنامهریــزی آنهــا مهــم بــود.

 ،87/12/12دوشنبه

س هشـ ٔ
ـنبه گذشــته بــه مســکو رفتیــم بــرای مذا کــره بــرای خریــد شیشـ ٔـه خــام ،بــا حبیــب و
ســپهر ،آرنــه هــم از لونــد میآمــد .مــا چهارشــنبه صبــح بــه هتــل رســیدیم کــه مــا را پذیــرش
کردنــد و بعدازظهــر حــدود  5قــرار بــود آرنــه برســد.

بالفاصلــه پــس از اســتقرار ،صحبتهــای خودمــان را شــروع کردیــم .کار مهــم مــا آمــاده
ً
کــردن قــرارداد آرنــه بــود .پیشنویــس قبــا تهیــه شــده بــود .قــرارداد را آمــاده کردیــم
تــا آمــدن آرنــه .فرصــت بــود مســائل دیگــر مرتبــط بــا رصدخانــه را نیــز مطــرح کنیــم.
بعدازظهــر آرنــه آمــد و صحبتهــای مــا شــروع شــد .قــرارداد را نــگاه کــرد و بــا کلیــات آن
موافــق بــود .مبلــغ مانــد تــا بعــد پیشــنهاد کنــد .در مــورد چگونگــی مذا کــره بــا الــزوس
هــم مفصــل صحبــت شــد .ســپس بحــث رفــت بــه دنبــال جزئیــات طراحــی تلســکوپ.
آرنــه گفــت :بایــد ســه ســال بــرای طراحــی وقــت بگذاریــم کــه حبیــب بــاز هــم طغیــان
کــرد .چــون مــا گفتــه بودیــم شــاید یــک ســال کافــی باشــد .میگفــت نکنــد همــه
زمانبندیهایمــان همیــن قــدر نادقیــق باشــد .نظــر مــن ایــن بــود خیــر ایــن طــور نیســت.
اول اینکــه طراحــی معانــی و فازهــای مختلــف دارد .دیگــر اینکــه کارهــای بســیاری بــه
مــوازات طراحــی انجــام میشــود .آرنــه در بیــن صحبتهایــش موضــوع مجیــد را پیــش
کشــید .از جملــه مشــکالتی کــه دارد .امــا گفــت در مــورد طراحــی اپتیکــی کارهایــی انجــام
داده اســت کــه وی را امیــدوار کــرده اســت .خواســت نقش ـههایی را از کیفــش در بیــاورد
کــه گفــت نمیدانــد نشــان بدهــد یــا نــه؟ مجیــد گفتــه اســت کــه فقــط مــن (منصــوری)
آنهــا را نــگاه کنــم ،نــه ســپهر و نــه حبیــب .ســپهر ایــن جملــه را پذیرفــت و برایــش چنــدان
مهــم نبــود .امــا حبیــب مجــدد بــه شــدت عصبانــی شــد و خواســت جلســه مــا را تــرک کنــد،
کــه او را آرام کــردم .کار ســادهای نبــود!
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صحبــت مــا بــا چگونگــی برنامهریــزی بــرای بخــش مهندســی و طراحــی ادامــه پیــدا کــرد.
خسروشــاهی نظــرش ایــن بــود کــه تمــام طراحــی بــه دســت آرنــه وگــروه لونــد ســپرده شــود.
مــن همچیــن نظــری نداشــتم .آرنــه میگفــت بایــد  15تــا  20نفــر را درگیــر کنــد بــه مــدت
حــدود ســه ســال .قــرار شــد مــاه بعــد کــه ســپهر بــه لونــد مـیرود ایــن موضــوع بــا جزئیــات
مطــرح شــود.
روز بعــد پنجشــنبه صبــح راننــده از شــرکت الــزوس ( )LZOSبــه دنبــال مــا آمــد .ســاعت
ده صبــح بــه دفتــر مســؤل بخــش اپتیــک رفتیــم و جلسـ ٔـه مــا شــروع شــد .از ابتــدا روشــن
بــود کــه از نظــم و تمیــزی آلمانــی خبــری نیســت .تــا ســاعت  1بعدازظهــر مذا کــرات طــول
کشــید .بعــد از ناهــار بــه بازدیــد کارخانــه و محــل ریختــن شیشـههای خــام و تــراش آنهــا
رفتیــم .ســفارش بســیاری از داخــل و خــارج روســیه داشــتند .مذا کــرات آنهــا چنــدان
حرفـهای نبــود .از جملــه هنگامــی کــه از دقــت بعضــی از پارامترهــا صحبــت میشــد آن را
تبلیغــات شــوت میدانســتند و نــه نیــاز نجومــی!
پــس از برگشــت بــه هتــل ،ســاعت  5بعدازظهــر ،مذا کــرات را مــرور کردیــم .کمابیــش نظــر
همــه ایــن بــود کــه الــزوس توانایــی تولیــد شیشـ ٔـه خــام و صیقــل را دارد امــا اعتمــاد بــه
آنهــا قطعــی نیســت .شــوت ترجیــح داشــت .برنامهریــزی کردیــم بــرای ارســال مــدارک
بــه شــوت .همیــن روزهــا قــرار اســت نامههــای حمایــت از چنــد جــا بــه دســت مــا برســد.
قــرار شــد از تهــران نامــه شــوت را هــم مــا تهیــه کنیــم .و همــراه بــا برنامههــای دیگــر
بــرای شــوت در اولیــن فرصــت ارســال شــود .البتــه ا گــر دولــت آلمــان مجــوز را مــیداد
ً
میتوانســتیم قــرارداد را ببندیــم و نســبتا امیــدوار باشــیم در آینــده بــا مشــکلی مواجــه
نخواهیــم شــد ،امــا همــواره ایــن نگرانــی وجــود داشــت کــه حتــی پــس از تــراش و صیقــل
آینــه در اروپــا اجــازه صــدور ملغــی شــود!
همــان شــب ســعی کردیــم صحبتهــا را بــا آرنــه تمــام کنیــم .گرچــه روز جمعــه هــم
ً
احتمــاال فرصــت ادامــه صحبتهــا بــود.
جمعــه صبــح صحبــت کوتاهــی بــا آرنــه داشــتیم .از او خواســتم نقشــههای تلســکوپ
 NOTرا بــرای مــا بفرســتد کــه میگفــت بخشــی از طراحیهــا قابــل کپــی کــردن اســت امــا
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نقشـهها زیــاد اســت و ابعــاد ناجــور دارد .بــه هــر حــال قــرار شــد فکــری بکنــد .شــب گذشــته
کــه صحبــت از طراحــی تلســکوپ بــود مطــرح کــردم کــه خــوب اســت مــا ایــن نقش ـهها
را داشــته باشــیم تــا مطالعـ ٔـه آنهــا تمرینــی بــرای تیــم مهندســی مــا بشــود .دیشــب حتــی
ایــن ایــده مطــرح شــد کــه تلســکوپ گالیلــه را کــه ایتالیاییهــا میخواهنــد کنــار بگذارنــد
تحویــل بگیریــم و بــه ایــران بیاوریــم .آرنــه اول از ایــن ایــده بســیار متعجــب شــد امــا گفــت
ا گــر فکــر میکنیــد ایــن هــم ایـ ٔ
یتــوان راجــع بــه آن فکــر کــرد .قــرار
ـده قابــل بحثــی اســت م 
شــد در اواخــر مــاه مــارس یــا اوائــل آوریــل کــه خسروشــاهی بــرای رصــد بــه الپالمــا مـیرود
شــاید بتــوان قــرار بــا آرنــه و ســالیناری از ایتالیــا در الپالمــا گذاشــته شــود و راجــع بــه ایــن
ً
موضــوع هــم صحبــت شــود .مــن نظــرم در مــورد تحویــل چنیــن تلســکوپی اصــا مثبــت
نیســت امــا بــه دو دلیــل بحــث را ادامــه دادم و پذیرفتــم اینگونــه مذا کــرات انجــام شــود.
اول اینکــه خسروشــاهی در خــال ایــن مذا کــرات میدیــد کــه ایــن کار ســادهای نیســت
و ارزان هــم تمــام نمیشــود .دوم اینکــه شــاید بــه هــر دلیلــی بــه خصــوص بــه دلیــل
مشــکالت سیاســی ،ایــن کار مــا را بــه ســرانجام داشــتن تلســکوپ مــدرن برســاند اگــر
برنامـ ٔـه قبلــی خودمــان بــا خطــر مواجــه شــود .البتــه هنــوز در نظــر مــن هیــچ چیــز جــای
انتقــال دانــش فنــی و تربیــت نیــرو را در ایــران نمیگیــرد ،حتــی یــک تلســکوپ مجانــی!
جمعــه بعدازظهــر را بــه مرکــز شــهر رفتیــم ،بــه میــدان ســرخ ،گرچــه هــوای ســردی بــود.
شــنبه صبــح دوبــاره کارهایمــان را مــرور کردیــم .ســفر موفقیتآمیــز بــود بــه خصــوص کــه
یشــدیم .الزم بــود اعضــای تیــم
بــا هــم بودیــم و بــا خلــق و خــوی هــم بیشــتر آشــنا م 
همدیگــر را بیشــتر میشــناختند بــا نقطههــای قــوت و ضعــف هــم نیــز آشــنا میشــدند.
امــروز دوشــنبه طبــق معمــول دور هــم جمــع شــدیم کارهــا را مــرور کردیــم و وظیفـ ٔـه هــر
یــک را روشــن کردیــم.

 ،87/12/14چهارشنبه
امــروز تصمیــم گرفتــم بــا اربابــی صحبــت کنــم و بــه او در مــورد رفتــار کاریاش هشــدار
بدهــم .تصمیــم گرفتــه بــودم فضــای کاری را در مجمــوع منســجمتر کنــم .بــه نظــر
میرســد فــاز جدیــدی در کار رصدخانــه شــروع میشــود.
 108کتاب اول ،اسفند  ۸۵تا شهریور ۸۹

بــه او گفتــم بایــد ســعی کنــد صبحهــا زودتــر بــه دفتــر بیایــد از ســاعت  11بــه بعــد ،و
هــر روز کــه مــن هــم هســتم ابتــدای صبــح کارهــا را بــا هــم صحبــت کنیــم .قــرار شــد 9
صبــح حاضــر باشــد .امــروز هــم مجمــوع کارهــا را بــا هــم مــرور کردیــم و وظایــف او را مــرور
نکــه چــه ضــرب العجلهــا و نشــانکهایی بــرای کارهایــی کــه بایــد
کردیــم .از جملــه ای 
پیگیــری کنــد وجــود دارد :پیگیــری اطالعــات از الــزوس ،پیگیــری پاســخ آرنــه ،پیگیــری
نامههایــی کــه بایــد بــه شــوت بــرود .مجمــوع قراردادهــای او را نیــز بررســی کردیــم تــا
ببینــم چــه مبلغــی بــرای خــود او میتوانــم در نظــر بگیــرم کــه طبــق قــول مهــر مــاه خــودم
بتوانــم ماهــی  2میلیــون تومــان بــه دســتش برســانم.
همیــن روز هــم بــا مجیــد تلفنــی صحبــت کــردم و بــه او گفتــم کــه ســعی کنــد از مســتندات
تلســکوپ  NOTهــر چــه میتوانــد ســریع بــه دســت مــا برســاند .قــرار شــد بــرآورد کنــد و
فــردا قطعــی بــا هــم صحبــت کنیــم.

 ،87/12/15پنجشنبه
اربابــی بــا مجیــد در مــورد نقشـههای  NOTصحبــت کــرد بــه مــن گفــت مجیــد وا کنــش
ســردی داشــت و گفتــه کــه بایــد بــا آرنــه مشــورت کنــد .خــودم تلفنــی بــا او صحبــت کــردم.
قــرار شــد بفرســتد.

 ،87/12/17شنبه
امــروز زنــگ زد کــه اســناد موجــود را فرســتاده اســت .امــا نقشـهها میمانــد تــا ســر فرصــت
کپــی شــود.
بعدازظهــر ســه جــزوه  NOTرســید .تعجــب کــردم و برایــش پیــام فرســتادم کــه رســید.
جــزوه را دادم کپــی کننــد .بــه خصــوص میخواســتم نظــر جاللــی را بدانــم.

ٔ
رصدخانه ملی ایران
خاطرات

109

 ،87/12/19دوشنبه
دیــروز در دانشــگاه مهنــدس مظفــر بــه دیدنــم آمــد .معــاون اداری مالــی قبلــی دانشــگاه
و از دانشــکده صنایــع .ضمــن صحبتهــا بــا او مطــرح کــردم کــه بــه دنبــال مهنــدس
جوانــی هســتم بــرای کنتــرل پــروژه .موضوعــی کــه چنــد مــاه گذشــته درگیرمــان
کــرده بــود .و پیشــنهادی کــه گروهــی بــه آقــای حقیقــت داده بودنــد چنــدان نظــرم را
جلــب نکــرده بــود .عــاوه بــر اینکــه مبلــغ گزافــی پیشــنهاد کــرده بودنــد .گفــت پســرم
فار غالتحصیــل بــرق شــریف اســت و مشــغول همیــن امــور  .از طــرف دیگــر بــه دنبــال
امریــه اســت تــا در محــل مناســبی ســربازی خــود را بگذرانــد .خوشــحال شــدم گفتــم بیایــد
پیــش مــن .فرامــوش کــرده بــودم بگویــم دوشــنبهها فرهنگســتان هســتم .از ســاعت 9
صبــح آمــده بــود الرک .حــدود  11:30رســیدم منتظــرم بــود .بــا او مفصــل صحبــت کــردم
جــوان باهــوش و پــرکاری بــه نظــرم آمــد .کارنام ـهاش را بررســی کــردم خــوب کار کــرده
بــود .گرچــه تــازه فار غالتحصیــل میشــد امــا بــا شــرکتهای مختلــف و در پروژههــای
مختلــف کار کــرده بــود .بعضــی اســناد را بعدازظهــر برایــش فرســتادم کــه مطالعــه کنــد.
تــا بعــد از تعطیــات عیــد بــا هــم صحبــت کنیــم .خوشــحال شــدم کــه بــه موقــع نیــروی
خوبــی رســید .امیــدوارم مسـ ٔ
ـئله امریــه او هــم حــل بشــود.

 ،87/12/21چهارشنبه
جاللــی را دیــدم .از او دربــاره جزوههــای  NOTپرســیدم .گفــت نــگاه اجمالــی انداختــه
اســت .هنــوز زود اســت نظــری بدهــد .امــا تــا بــه اینجــا مشــکل عمــدهای ندیــده اســت.
خسروشــاهی امــروز خداحافظــی کــرد کــه بــه نــزد خانــوادهاش بــرود و از آنجــا بــه انگلیــس.
قــرار در الپالمــا هنــوز قطعــی نشــده بــود ،امــا بــه نظــر میرســید آرنــه خواهــد رفــت امــا
اربابــی شــاید نــرود.
بــه اربابــی گفتــم :مهمتریــن وظیفــه او کار روی طراحــی مفهومــی اســت ،الپالمــا نشــد،
اشــکالی هــم نــدارد.
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 ،87/12/26دوشنبه
امــروز کارهــا را بــا اربابــی مــرور کردیــم .فــردا صبــح زود عــازم اســت .مبلغــی حــدود 500
یــورو تهیــه کــردم کــه بــه مجیــد بدهــد]...[ .
حقیقــت هــم از ســفر  8روزه برگشــته بــود .هنــوز از قــرار بــا آقــای ســعیدلو ،معــاون رئیــس
جمهــور ،احمدینــژاد خبــری نبــود .مســئله مشــاور هــم حــل نشــده بــود .واضــح بــود کــه
ایــن امــور میمانــد بــرای ســال آینــده بعــد از تعطیــات.
الزم بود اربابی نامههای شوت را هم پیگیری کند!

88/1/15
شــنبه امــروز تلفنــی بــا اربابــی صحبــت کــردم .قــرار بــود نقش ـههای  NOTرا تهیــه کنــد.
میگفــت همــه بــر ایــن نظرانــد کــه ایــن کار فایــده نــدارد .گفتــم نظــرم ایــن اســت کــه
قبــل از اتمــام طراحــی مفهومــی تیمــی بــرای طراحــی تهیــه بکنیــم ،و بهتریــن چیــز بــرای
ایــن کار ایــن اســت کــه افــراد بالقــوه ایــن تیــم از قبــل نمونههــای طراحــی یــک تلســکوپ
مشــابه را ببیننــد و تمریــن کننــد .بــه هــر صــورت بــه نظــر میرســد ایــن راه عملــی نیســت.
از ســپهر خواســتم چـ ٔ
ـاره دیگــری بیندیشــد.
ً
ظاهــرا کیفیــت شیشـ ٔـه خــام الــزوس بــه قــدری نــازل اســت کــه گــروه فنالنــدی صیقــل
دادن آن را نپذیرفتــه اســت و ایــن باعــث تأســف اســت .ا گــر مجبــور باشــیم از الــزوس
خریــد کنیــم نمیدانــم بــا کیفیــت چــه بکنیــم .تاپیــو هــورت (از فنالنــد) بــه شــوخی گفتــه
اســت کــه ایــن حبابهــای الــزوس حبــاب نیســت دهان ـهای آتشفشــان اســت!
اسناد شوت هم رفته است .باید منتظر جواب دولت آلمان بود.
تحــول جدیــد تمــاس چینیهــا اســت .بــا آرنــه تمــاس گرفتهانــد .گفتــه میشــود کیفیــت
شیشـ ٔـه خــام آنهــا از الــزوس بهتــر اســت .شــاید ایــن گزینــه راه نجــات باشــد!

ٔ
رصدخانه ملی ایران
خاطرات

111

 ،88/1/26چهارشنبه
صبــح :مدیرانــی از کاشــان (فرمانــداری ،شــهرداری ،و موسســه توســعه کاشــان) بــه دفتــر
رصدخانــه آمدنــد.
بــه تفصیــل در مــورد پــروژه ،نقــش کاشــان و انتظــارات مــا صحبــت شــد .بســیار مؤثــر بــود.
الزم اســت اینگونــه جلسـهها بــه طــور ادواری تکــرار شــود.
بعدازظهــر :ســفر بــه مشــهد و ســخنرانی در گــروه فیزیــک بــا عنــوان از مراغــه تــا رصدخانــه
ملــی ،دکتــر قنبــری هــم شــرکت داشــت!

 ،88/1/29شنبه
فــردا عــازم پاکســتان هســتم بــرای تدریــس در کارگاه سیاس ـتگذاری علــم ،فنــاوری و
نــوآوری کــه کامســتک برگــزار میکنــد .مقــدار زیــادی وقــت مــرا تهیــه درس گرفتــه اســت
تــا نکتههایــم را دیگــر کشــورهای اســامی بشــنوند.
•از لونــد خبــری میرســد کــه بــر خــاف گفتههــا یــا شــایعههای قبلــی کیفیــت شیشــه
چیــن مطلوب نیســت
•شــوت مجــوز از دولــت آلمــان را دریافــت کــرده اســت .ایــن خبــر بســیار خوشــی
اســت .بایــد ســریع بــرای امــور قــرارداد و پرداخــت عمــل کنیــم
•باالخــره قــرارداد آرنــه دارد نهائــی میشــود .امــروز تلفنــی بــا اربابــی صحبــت کــردم و
گفــت کــه روز گذشــته جزئیــات قــرارداد را بــا آرنــه مشــورت کــرده اســت
•بــه مشــکالت مالــی و اداری پیچیــدهای برخــورد کردهایــم .بایــد راهحــل موقتــی
ً
پیــدا کنیــم تــا باالخــره دولــت رســما مجــوز یــک مشــاور دانشــگاهی را بــرای پــروژه
بدهــد.
•معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری ،در پــی نامــه مقــام رهبــری بــه دولــت در مــورد
رصدخانــه حســاس شــده اســت و پیگیــری میکنــد .آقــای حقیقــت گزارشــی بــه
ســرعت تهیــه کــرد و ارســال شــد .امیــدوارم جــدی باشــند.
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•دســتورمقام رهبــری در پــی نامـهای بــود کــه هفتــه قبــل از عیــد دکتــر الریجانــی بــه
مقــام رهبــری نوشــتند!

 ،88/2/6یکشنبه
دیــروز هنــوز نگــران چگونگــی پیگیــری کمــک دولــت و حــل مســائل مالــی اداری بودیــم.
امــروز خبــر رســید کــه معاونــت علمــی دولــت هفــت میلیــارد تومــان بــه حســاب  IPMبــرای
شتــر از مبلــغ واریــز شــده
رصدخانــه واریــز کردهاســت! خبــر بســیار خوشــی اســت .خو 
حکایــت جــدی گرفتــن پــروژه از طــرف دولــت اســت .نوشــتهاند کــه ایــن طــرح بــه عنــوان
طــرح کالن علمــی در دولــت پذیرفتــه شــده اســت!
حرکت پروژه دارد سریعتر میشود.
نشــناس َزر داشــتیم بــرای
امــروز بعدازظهــر هــم جلس ـهای بــا گــروه مشــاوران زمی 
مطالعــات زمینشناســی دو قلــه .جلســه مفیــدی بــود بــا حضــور دکتــر جاللــی و دکتــر
اربابــی؛
فــردا هــم خسروشــاهی از ســفر میرســد .دو روز اســت کــه در تبریــز گیــر کــرده و ماشــیناش
هنــوز آماده نشــده اســت!

 ،88/3/1جمعه
اول خــرداد اســت و چنــد هفتــه گذشــته فشــار کار زیــاد بــود .از یــک طــرف درس دانشــگاه
کــه چــون مباحــث جدیــد را وارد کــرده بــودم در نســبیت عــام  ،IIوقــت زیــادی از مــن
میگرفــت .همیــن طــور چنــد رسـ ٔ
ـاله دانشــجوئی ارشــد و کار دو دانشــجوی دکتــری
تقـیزاده و پارسـیمود کــه نتیجههایــی گرفتــه بودنــد و احتیــاج بــه بحــث بیشــتر داشــت
و نیــز مقال ـهای کــه در گیــرودار داوری بــود.
از طــرف دیگــر مشــکل ســامتی خــودم .وز وز گــوش اذیــت میکــرد و تمــام مــدت درگیــر
دکترهــا و آزمایشهــا بــودم .مشــخص شــد غــدهای کــه در گــوش داخلــی اســت مســبب
ایــن کاهــش شــنوایی و فشــاری اســت کــه روی گــوش راســت حــس میکنــم .گفتــه
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ً
یشــد عالجــی نــدارد .جراحــی هــم در صــورت موفقیــت ،حتمــا شــنوایی گــوش راســت
م 
یبــرد .دیــروز ســرانجام دکتــر پارســا ،جــراح مغــز ،گفــت جراحــی فایــده نــدارد و
را از بیــن م 
تنهــا راه بــرش بــا پرتــو گامــا اســت .مــادر بــزرگ هــم مشــکالت ســختی پیــدا کــرده اســت
کــه خانــواده را کمــی درگیــر کــرده اســت .بــه عــاوه فصــل امتحانــات بچههــا ســرآمده و
نیــز مســئله ثبتنــام نــوح در دبیرســتان.
در کنــار ایــن مشــغولیات بــا بازگشــت اربابــی و خسروشــاهی و نیــز واریــز بودجــه بــرای
رصدخانــه از معاونــت علمــی رئیــس جمهــور همگــی باعــث شــده اســت کار رصدخانــه
ســرعت بگیــرد.
خسروشــاهی مشــغول تهیــه طــرح بخــش توسـ ٔ
ـعه فنــاوری در پژوهشــکده اســت .آقــای
ســعادت و امیــری در ایــن بخــش شــروع بــه کار کردهانــد .خسروشــاهی بــه دنبــال نهائــی
کــردن مشــکالت مکانیابــی اســت و امیــری طــرح اندازهگیــری روباتیــک دیــد را آمــاده
میکنــد .بــرای بخــش مهندســی در همیــن دو هفتــه اخیــر نزدیــک بــه  200تقاضــا آمــده
اســت ،کــه بایــد اواخــر خــرداد تصمیــم بگیریــم.
مایلــم تیــم مهندســی را تاحــد زیــادی آمــاده کنیــم تــا آرنــه موافقــت کنــد بــا ایــن تیــم در
ایــران کار کنــد.
مکاتبه با شوت ادامه دارد و منتظر پیشنهاد مکتوب آنها هستیم.
رئیــس جمهــور احمدینــژاد ابرازعالقــه کــرده اســت کــه کلنــگ مــکان رصدخانــه را بزنــد.
خودمــان را آمــاده کردهایــم بــرای روز مبــادا.
هــر دو قلــه دینــوا و گرگــش را میخواهیــم تملــک کنیــم .تصمیــم گرفتهایــم اعــام کنیــم
دو قلــه سـ ٔ
ـرمایه نجومــی کشــور اســت و بایــد حفــظ شــود .بــا مدیــران کاشــان یکبــار
در تهــران و هفتـ ٔـه گذشــته در کاشــان جلســه داشــتیم بــه جــز دانشــگاه کــه بــد اخالقــی
میکنــد .فرمانــدار ،شــهردار و شــورای شــهر کاشــان خــوب همــکاری میکننــد .رئیــس
دانشــگاه جــوان کمتجرب ـهای اســت کــه متکــی بــه خــودش نیســت و ادای ریاســت را
در م ـیآورد!
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 ،88/3/4دوشنبه

مراســم بیســت ســالگی  IPMامــروز برگــزار شــد .بــه مراســم دیــر رســیدم چــون از جلسـ ٔـه
واژهگزینــی فرهنگســتان میآمــدم .مراســم خنکــی بــود! واضــح بــود کــه متناســب بــا شــان
بیســت ســالگی نبــود .بــه هــر حــال گذشــت.
پــس از جلســه موقــع پذیرایــی فرصتــی پیــش آمــد در خلــوت بــا الریجانــی صحبــت کنــم.
موضــوع انتخابــات پیــش آمــد .بــه وضــوح نشــان م ـیداد کــه [ .]...مســئله كلنگزنــی
ً
هــم ،احتمــاال بــه همیــن دالئــل منتفــی شــده اســت کــه بــرای مــن و رصدخانــه خبــر
خوشــی اســت.
بــا دکتــر فرهــادی پزشــک و وزیــر دهــه شــصت علــوم کــه حکــم ریاســت  IPMرا بــرای
الریجانــی امضــا کــرده بــود و در مراســم حضــور داشــت راجــع بــه گوشــم صحبــت کــردم.
وی از متخصصــان همیــن امــور اســت .قــرار گذاشــتم در بیمارســتان رســول اکــرم او را
بــرای مشــورت ببینــم.
از شــوت اخبــار خوشــی داریــم .مجــوز صــدور صــادر شــده اســت .صحبــت کردهایــم
بــرای رفتــن بــه آلمــان بــرای بســتن قــرارداد .جزئیاتــی هنــوز هســت کــه مشــغول مذا کــره
هســتیم .از جملــه اینکــه قــرارداد دو جانبــه یــا ســه جانبــه باشــد بــا شــرکت صیقلدهنــده
یــا نــه .همیــن طورمکاتبــه و مذا کــره بــا الــزوس هــم ادامــه دارد.
آ گهــی اســتخدام چنــد هفتـ ٔـه پیــش منتشــر شــد و هــم اکنــون حــدود  100متقاضــی داریــم.
برنامهریــزی کردهایــم اواخــر مــاه بــا حضــور آرنــه آرد هبــرگ مصاحبههــا انجــام شــود.
پاالیــش اولیــه را اربابــی و جاللــی انجــام خواهنــد داد.

 ،88/3/23شنبه
انتخابــات ریاســت جمهــوری برگــزار شــد .قبــل از انتخابــات التهــاب روز بــه روز بیشــتر
یشــد و شــانس آقــای موســوی (میرحســین) بــه نظــر بیشــتر میشــد .بســیار امیــدواری
م 
(بــه خصــوص) در نس ـلهای جــوان ایجــاد شــده بــود .امــروز (صبــح در بروجــرد بودیــم
و برگشــتیم) :صبــح اعــام شــد کــه آقــای احمدینــژاد بــا قاطعیــت برنــده شــده اســت.
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افســردگی و نابــاوری در خیلیهــا دیــده میشــود .بــه تهــران کــه رســیدیم صحبــت از
اعتــراض بــود .شــب در تهــران ســر و صــدا زیادتــر شــد و اعتراضهــای شــدید کــه از نزدیــک
اویــن شــاهدش بودیــم.
یکشنبه
تشــدید ناآرامیهــا مــا را نگــران کــرد .اربابــی از قــول آرنــه نقــل میکــرد کــه اگــر صــاح
میدانیــد بازدیــد وی بــه عقــب بیفتــد .صــاح ندانســتم قــرار شــد بیایــد و برنامههــای مــا
طبــق روال پیــش بــرود .هــر روز خبــر جدیــدی اســت .همــه در التهابانــد .کســی دل و
دمــاغ کار نــدارد!
چهارشنبه
اوضــاع بــه حــدی مغشــوش شــده اســت کــه خسروشــاهی میگویــد برنامههــا را بــه هــم
بزنیــم و آرنــه هــم نیایــد! نــه تنهــا دیگــر فرصــت ایــن کار نیســت بلکــه بــه صــاح هــم
نیســت .برنامههــا طبــق روال پیــش م ـیرود!
ً
دانشــگاه عمــا تعطیــل اســت .دفــاع تــز ارشــد آقــای بهنــام درویــش سروســتانی کــه قــرار
بــود امــروز انجــام بشــود ،نشــد!

 ،88/3/30شنبه
امــروز جلســه بــا آرنــه کــه بــرای ده روز بــه ایــران آمــده اســت شــروع شــد .بحــث مــا از
همــان صبــح شــروع شــد .از فــردا بعدازظهــر متقاضیــان اســتخدام بــرای طراحــی تلســکوپ
خواهنــد آمــد .از میــان  120متقاضــی  19نفــر بــرای مصاحبــه انتخــاب شــدهاند .موردهــای
متنوعــی اســت کــه بایــد بــا آرنــه مطــرح کنیــم .وقــت هــم زیــاد نداریــم چــون ســه روز بــرای
مصاحبههــا الزم اســت و مــن هــم پنجشــنبه صبــح زود قــرار اســت بــه ایتالیــا بــروم بــرای
شــرکت در اجــاس مشــترک  TWAS-G7در مــورد همکاریهــای علمــی پاکســتان-
ً
افغانســتان .هنــوز معلــوم نیســت ایــران رســما در ایــن همایــش  G7شــرکت بکنــد (7
کشــور صنعتــی بــزرگ دنیــا) مــن دعــوت شــدهام تــا نظراتــم را در مــورد ایــن دو کشــور
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در امــور علمــی بیــان کنــم .از طــرف دیگــر اواخــر هفتــه قــرار اســت آرنــه و دیگــران بــرای
سرکشــی و نیــز اندازهگیــری درخشــندگی بــه قلههــا برونــد.

 ،88/3/31یکشنبه
صبــح صحبتهــای مــا بــا آرنــه ادامــه داشــت .در زمــان تنفــس صحبــت دو نفــره بــا آرنــه
داشــتم در مــورد تصــور وی از تیــم طراحــی .خوشــبختانه اینبــار بــه وضــوح طرحــی را
ً
بیــان کــرد کــه کامــا بــا تصــور مــن میخوانــد .یــک تیــم  5-4نفــره در لونــد بــه عــاوه
یــک تیــم  15نفــر در تهــران و رفــت و آمدهــای الزم بیــن دو طــرف .نگــران بــود کــه بــا
پیشبینــی مالــی وی موافــق نباشــم .امــا اینطــور نبــود و طبیعــی بــود :حــدود یــک و
چهــار دهــم میلیــون یــورو بــه مــدت ســه ســال.
بعدازظهر مصاحبهها شروع شد .سه نفر خوب بودند.
آرنه در مجموع از پیشرفت کار خوشحال است.

 ،88/4/1دوشنبه
تمــام روز مصاحبــه بــود .پنــج نفــر آمدنــد .یکــی دو نفــر خــوب تــا خیلــی خــوب میــان
آنهــا بــود .اطالعــات مفیــدی از الب ـهالی مصاحبههــا بیــرون میآمــد .آرنــه کمکــم تصــور
بهتــری از تواناییهــای داخــل کشــور بــه دســت م ـیآورد .میدیــدم کــه تشــکیل تیــم
طراحــی داخــل کشــور ممکــن اســت.

 ،88/4/2سهشنبه
متقاضیــان امــروز بــه وضــوح بهتــر بودنــد .آرنــه هیجــانزده اســت .خوشــحالم کــه
یتــوان شــکل داد.
پیگیریهــا ثمــر میدهــد و تیــم داخــل کشــور را م 
دکتــر جاللــی در تمــام جلســات هســت و عالقــه نشــان میدهــد .صحبــت از ایــن شــد کــه
کار تماموقــت
تمــام وقــت بــه ایــن تیــم بپیوندنــد .آرنــه اصــرار داشــت و میگفــت کــه ایــن ِ
اســت .جاللــی اصــرار داشــت کــه کار شــریف را نمیتوانــد کنــار بگــذارد و حداکثــر 50-40
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ً
درصــد وقــت ا گــر بتوانــد بــرای طــرح بگذارنــد .قــرار شــد فعــا موضــوع مســکوت باشــد تــا
بعــد.
غــروب بــا دکتــر الریجانــی جلســه داشــتیم .نظرهایمــان را در مــورد تیــم طراحــی و نیــز
مشــکالت اداری-مالــی گفتیــم .حــل آنهــا را مشــکل نمیدیــد و موافــق بــود کــه در
تشــکیل تیــم و شــروع طراحــی عجلــه کنیــم .جلســه مفیــد بــود و آرنــه هــم راضــی!
جلســه بــا الریجانــی در فضائــی بــود کــه بــه لحــاظ سیاســی بایــد ســنگین ارزیابــی کــرد.
شــب قبــل مصاحب ـهای بــا الریجانــی در شــبکه  3پخــش شــد کــه الریجانــی در آن از
واکنشهــای نیروهــای انتظامــی و اتفاقــات خشــونتآمیز در مقابــل معترضیــن بــه نتایــج
انتخابــات بــه شــدت دفــاع کــرد .دانشــگاهیان بــه شــدت متعجــب بودنــد و معتــرض بــه
ایــن جبههگیــری الریجانــی .در جلسـ ٔـه بــاال هیــچ نکتـ ٔـه سیاســی مطــرح نشــد .مــن تنهــا در
انتهــای جلسـ ٔـه خصوصــی شــرکتم را در اجــاس بــا وی مطــرح کــردم .میگفــت اشــکالی
نمیبینــد!

 ،88/4/3چهارشنبه
مصاحبههــا تمــام شــد و بحــث مفصلــی کردیــم بــرای نتیجهگیــری .روی  6نفــر توافــق
کردیــم کــه همــکاری خــود را بــا مــا شــروع کننــد .چنــد نفــر هــم بــرای آینــه یــا مراحــل
بعــدی .از نتیجــه راضــی هســتیم.
ً
وضــع هــوا طبــق پیشبینــی بــرای قلههــا مناســب نیســت .فعــا قــرار تــا جمعــه بــه تعویــق
افتــاده اســت .ایــران امــروز اعــام کــرد کــه در اجــاس  G7ایتالیــا شــرکت نمیکنــد  .مــن
شــک میکنــم .مصاحبههــا و بحثهــای ماتمــام شــده بــود .اردالن ،ارفعــی و روحانــی
پیــش مــا آمدنــد و مشــغول گــپ و گفتگــوی سیاســی شــدیم .آخر ســر نظــر آنها را خواســتم.
توصیــه نمیکردنــد شــرکت کنــم .از طــرف دیگــر هنــوز کارهایــی بــود کــه الزم بــود بــا آرنــه
یشــدم کــه ســفرم را لغــو کنــم .قــرار بــود صبــح
مکــم متمایــل بــه ایــن م 
مشــورت کنــم .ک 
زود بــه فــرودگاه بــروم!
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 ،88/4/4پنجشنبه
ســفر بــه ایتالیــا لغــو شــد! تصمیــم ســادهای نبــود .امــا نقــش مســئلههای موجــود طــرح
رصدخانــه و حضــور آرنــه در ایــن تصمیــم بیاثــر نبــود.
همیــن امــروز بحــث مدیریــت و مــکان را بــا آرنــه ادامــه دادیــم .قبــل از آن بــا حقیقــت
موضــوع چگونگــی قــرارداد بــرای گــروه لونــد و گــروه مهندســی تهــران را بررســی کردیــم.
یــک راه کــه بــه نظرمــان رســید ایــن بــود کــه پژوهشــکده قــرارداد ببنــدد .ایــن روش ،اگــر
اجرائــی بشــود ایــن حســن را هــم دارد کــه بــه تقویــت آینــده پژوهشــکده و بخشهــای
فنــی آن کمــک میکنــد .قــرار شــد فــردا ســفر بــه قلــه باشــد.

 ،88/4/6شنبه
آرنــه و ســپهر و حبیــب و امیــر از گرگــش بازدیــد کردنــد و جزئیــات اســتقرار بر جهــای
اندازهگیــری مایکروترمــال را بررســی کردنــد .قــرار شــد شــش دکل نصــب شــود در
مکانهایــی کــه آرنــه تعییــن کــرده اســت.
قلـ ٔـه دیگــری هــم مــد نظــر آرنــه بــود .صحبــت ایــن شــد کــه گرگــش بــرای نصــب INO
 300مناســب اســت و نصــب یــک تلســکوپ یــک متــری دیگــر ضــرری بــه کیفیــت تصویــر
تلســکوپ ملــی نمیزنــد امــا بــرای تلســکوپهای آینــده گرگــش پیشــنهاد نمیشــود.
قلـ ٔـه دیگــر را در نزدیکــی گرگــش ،گرگــش  Bنامیدیــم .قــرار شــد در هفتههــای آینــده
خسروشــاهی و تیمــی از آنجــا بازدیــد کننــد و اندازهگیریهــای اولیــه را انجــام دهنــد.

 ،88/4/7یکشنبه
صبــح جلســه بــا آرنــه داشــتیم و خسروشــاهی ،جاللــی و اربابــی .ســاختار و چــارت ســازمانی
طــرح را مجــدد بررســی کردیــم .اربابــی اصــرار داشــت نقــش  Project Managerرا بــه
عهــده داشــته باشــد .قبــل از آن بــر ســر نقــش خسروشــاهی ،جاللــی ،گــروه لونــد و گــروه
تهــران بحــث و موافقــت شــده بــود .مــن هــم موافــق نبــودم .پــس از کمــی صحبــت و
اصــرار اربابــی بــر اینکــه ایــن ســمت مــال اوســت و تصــور دیگــری نمیتوانــد بکنــد و نیــز
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نکــه یــا ایــن ســمت و یــا او از پــروژه کنارهگیــری خواهــد کــرد ،گفتــم بــرای مــن
تهدیــد ای 
پــروژه و ســامت اجــرای آن از هــر چیــز مهمتــر اســت و خالصــه ایــن ســمت را او نمیتوانــد
بــه عهــده بگیــرد .آرنــه پیشــنهاد کــرد بحــث را مســکوت بگذاریــم تــا جدا گانــه صحبــت
شــود ،کــه مــن هــم موافــق بــودم .الزم بــود خــارج از جلســه کمــی صحبــت شــود.
بعــد از ایــن جلســه بــا آرنــه و خسروشــاهی صحبــت مفصلــی داشــتیم .بــه ایــن نتیجــه
رســیدیم کــه  PMآرنــه باشــد و اربابــی دســتیار او .بــه ایــن ترتیــب قــرار شــد آرنــه بــا او
صحبــت کنــد و فــردا در جمــع مجــدد بحــث کنیــم.
بعدازظهــر :جلســه در مجلـ ٔـه نجــوم و زروان بــرای فعــال کــردن زروان ،سالمســازی بخــش
اداری آن و شــروع بعضــی فعالیتهــای تولیــدی .موضــوع چگونگــی همــکاری بــا پـ ٔ
ـروژه
نوســازی عباسآبــاد و پــارک منظومــه شمســی هــم مطــرح شــد.

 ،88/4/8دوشنبه

امــروز جلسـ ٔـه مفصلــی بــا الریجانــی داشــتیم .خیلــی صریــح گفتــم کــه در چــه مرحل ـهای
و در آســتانه تحولــی بــزرگ در طــرح هســتیم و چنــد نقطـ ٔـه بحرانــی در پیــش داریــم .در
ـاختار پشــتیبانی پژوهشــگاه تــوان همــکاری نــدارد .بــا زمینهچینــی قبلــی
ایــن شــرایط سـ ِ
و روشــن کــردن مصداقهــا پذیرفتــه شــد یــک ســاختار جدیــدی در پژوهشــگاه ویـ ٔ
ـژه طــرح
ً
ملــی رصدخانــه ایجــاد کنیــم و آن را از پژوهشــکده کامــا تفکیــک کنیــم .الریجانــی هــم
یکــرد ،حتــی قــرار شــد بــرای اســتقرار
ایــن پیشــنهاد را تأییــد میکــرد و پذیرفــت ،درک م 
تیــم طراحــی در تهــران بــا ســرعت ســاختمانی در الرک ســاخته شــود.
بعدازظهــر هــم بــار دیگــر بــا آرنــه همــه چیــز را مــرور کردیــم .بــاز هــم مشــکلی بــا اربابــی
پیــش آمــد کــه ســرانجام بــا موفقیــت حــل شــد ،و آن رفتــن وی بــه گرونینگــن در هلنــد
بــرای امــور تحقیقاتــی بــود کــه ســریع اعتــراض کــردم و گفتــم کارهایــی کــه تصمیــم بــه
انجامــش گرفتهایــم اجـ ٔ
ـازه غیبــت طوالنــی بــه وی نمیدهــد .گرچــه یــک مــاه پیــش بــا
ایــن ســفر وی موافقــت کــرده بــودم امــا شــرایط جدیــد و پذیرفتــن مســئولیتهای جدیــد
بــرای اربابــی شــرایط جدیــدی فراهــم کــرده بــود .بــاز هــم آرنــه وســاطت کــرد ،جدا گانــه بــا
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او صحبــت کــردم و بــه ایــن توافــق رســیدیم کــه در چنــد روز آینــده بــرای همــه کارهــای
زمــان غیبــت برنامهریــزی کنــد و ســفر را کوتــاه کنــد!
ایــن روزهــا ،بــه خاطــر مســئلههای اجتماعــی پیشآمــده پــس از انتخابــات ،بهــت و
افســردگی زیــادی در جامعــه حا کــم اســت .دو شــخصیت کــه از احمدینــژاد حمایــت
گســترده کردهانــد ،الریجانــی (محمدجــواد) و حــداد عــادل ،یکــی در  IPMاســت و یکــی
در فرهنگســتان زبــان .صبــح جلسـ ٔـه واژهگزینــی در فرهنگســتان داشــتم و بعدازظهــر هــم
جلس ـهای بــا الریجانــی .ایــن جلس ـهها و پیگیــری کارهــا اعصــاب قــوی میخواهــد در
ایــن روزهــا .عــدهای از اســتادها در جلســات واژهگزینــی بــا حــداد عــادل شــرکت نکردهانــد!

 ،88/4/22دوشنبه
یشــوم بــرای پــرواز بــه ســمت
ســاعت  7:30در فــرودگاه امــام خمینــی .آمــاده م 
ٔ
یکــردن خریــد شیشــه خــام.
فرانکفــورت .فــردا بــا شــرکت شــوت قــرار دارم .بــرای نهائ 
اربابــی از هلنــد بــه آلمــان آمــده اســت.
همیــن امــروز قبــل از ظهــر هــم آرنــه از ســوئد و تاپیــو (مســئول صیقــل آینــه) از شــرکت
 OPTEONدر فنالنــد خواهنــد آمــد و همــه همدیگــر را قــرار اســت در فــرودگاه ببینیــم.
بعــد ازظهــر قــرار اســت بــا هــم مشــورت کنیــم .پیشــنهاد نهایــی الــزوس هــم هفتــه پیــش
آمــد .قیمــت 680 :هــزار دالر آمریــکا :کمتــر از یــک ســوم قیمــت شــوت .از طــرف دیگــر هــم
شــنیدیم هندیهــا هــم میخواســتند از  LZOSبخرنــد ،پشــیمان شــدند .چــون شــرکت
بلژیکــی نپذیرفتــه اســت شیشـ ٔـه خــام الــزوس را بــه دلیــل کیفیــت نامرغــوب صیقــل دهــد.
شــرکت  AMOSکــه تلســکوپ هندیهــا را میســازد حتــی نپذیرفتــه اســت شیشـ ٔـه شــوت
را کــه الــزوس صیقــل میدهــد بــرای تلســکوپ بــه کار ببــرد .شــاید ایــن قضیــه قــدری
سیاســی باشــد امــا از تاپیــوی فنالنــد کــه فن ـیکار صادقــی اســت میدانیــم کــه مســئله
اصلــی کیفیــت خــام الــزوس اســت.
هفتـ ٔـه پیــش تــا دیــروز نتوانســتیم بــا الریجانــی قــراری بگذاریــم بــرای هماهنــگ کــردن
امــور طــرح .بــرای اســتخدام مهندســان در پژوهشــگاه راهــی پیــدا کردهایــم .امــا هنــوز
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(مدیــر اداری طــرح) ترجیــح میدهــد بــا شــرکتی قــرارداد ببندیــم .مســئله دفتــر و
ســاختمان داخــل الرک بــه مشــکل برخــورده اســت .هنــوز بــا ایــن مســئله مواجهایــم کــه
تیــم طراحــی را کجــا مســتقر کنیــم!
دکتــر راهــوار نامــه داده اســت کــه دیگــر بــا پژوهشــکده همــکاری نمیکنــد و خواســته
ً
اســت اســمش از همــه جــا روی وبــگاه پژوهشــکده و رصدخانــه حــذف شــود .شــفاها بــه
مــن گفــت رفــت و آمــد بــرای دو جــا برایــش مشــکل شــده اســت و ترجیــح میدهــد فقــط
در دانشــگاه باشــد .امــا نفهمیــدم چــرا نامــش را از وبــگاه رصدخانــه هــم میخواهــد حــذف
کنــد .گذاشــتم مدتــی بگــذرد بعــد بــا او صحبــت کنــم .بــا رصدخانــه همــکاری خواهــد
کــرد .شــایعه شــده اســت کــه راهــوار بــه دالئــل سیاســی (مســئله الریجانــی و انتخابــات) از
همــکاری ســر بــاز زده اســت .همزمــان میرعبــاس جاللــی هــم همیــن تقاضــا را کــرده اســت
بــا ایــن تفــاوت کــه همکاریــش را بــا طــرح رصدخانــه افزایــش داده و پذیرفتــه اســت کــه
فــرد مؤثــر تیــم طراحــی باشــد.
شــرایط سیاســی روز هنــوز بــر فعالیتهــای افــراد تأثیــر میگــذارد .همســرم امیــدوار بــود
ً
دوره جدیــدی آغــاز بشــود و وزارت ارشــاد مجــوز بــه انتشــار رمانهــا بدهــد دیگرکامــا
ناامیــد شــد .چهــار کتــاب او ،و صدهــا کتــاب دیگــر ،سالهاســت در وزارت ارشــاد مانــده
و مجــوز چــاپ نگرفتــه اســت .افســردگی شــدیدی بــر او و بســیاری نویســندگان حاکــم
اســت .کمابیــش درخواســت بــرای رفتــن و مهاجــرت از ایــران شــدت گرفتــه اســت]...[ .
اقــدام [ .]...اثــر مثبــت دوم کــه نگفتــم باقــی مانــد .خــود مــن در شــرایط بــدی بــودم .این
یــک هفتــه کــه بــه دنبــال ایــن قضیــه بــودم دائــم بــا خــودم کلنجــار میرفتــم کــه پــس
ایــن همــه زندگــی بــرای ایــران چــه میشــود؟ بچههــای ایــن ازدواج مــن هــم غیرایرانــی:
آمریکایــی خواهنــد شــد؟ هفتــه بــدی بــود کــه گذشــت .چــه بدبخــت اســت ایــران!
کارمنــدان پژوهشــگاه بــه نظــر میرســید میخواهنــد طغیــان کننــد .بخــش پشــتیبانی بــه
شــدت بــد عمــل میکنــد :کنــد و نــاکارا .متأســفانه دس ـتاندرکاران پژوهشــگاه در ایــن
بیســت ســال نتوانســتهاند امــور اداری را ســامان بدهنــد و پژوهشــگاه آینــده مناســبی
ندارنــد .چــه بــه لحــاظ کالبــدی و چــه بــه لحــاظ پشــتیبانی اداری .متفــرق بــودن
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ســاختمانها (چهــار ســاختمان متفــاوت) اشــکالهای اساســی در بخــش علمــی هــم
ایجــاد کــرده اســت.
بــه فــرودگاه فرانکفــورت کــه رســیدم اربابــی همــراه بــا آرنــه و تاپیــو ( از فنالنــد -
صیقلدهنـ ٔ
ـده آینــه) منتظــر بودنــد .یــک راســت بــه ماینتــس و هتــل رفتیــم .چــون اتــاق
هتــل هنــوز آمــاده نبــود نشســتیم و بحــث مربــوط بــه مســائل شــوت را مطــرح کردیــم.
ســاعت حــدود  5بــود کــه بــه اتاقهــا رفتیــم و پــس از قــدری اســتراحت بــرای شــام بــه
شــهر رفتیــم.

 ،88/4/23سهشنبه
ســاعت  9صبــح بــه کارخانــه شــوت رســیدیم .همانطــور کــه انتظــار میرفــت همــه چیــز
کمابیــش بــا نظــم زبــانزد آلمانهــا و البتــه تمیــز و مرتــب پیــش رفــت .ابتــدا راهنمــا مــا
را در ســالن نمایــش شــوت گردانــد و از تاریخچــه شــوت -کــه از  125ســال پیــش شــروع
کــرده اســت -تــا انــواع محصــوالت کنونــی آن و نیــز مراســم چهــل ســالگی شیشــه ســرامیک
زرودور کــه شیشــه خــام مــا هــم از همــان جنــس اســت ،معرفــی شــد .ســپس بــه ســالن
جلســه رفتیــم .توضیحهــا ادامــه پیــدا کــرد تــا تومــاس وســترهوف ،مســئول بخــش زرودور
آمــد .میگفــت از صبــح مشــغول مذا کــره بــا وکیــل شــرکت بــوده اســت تــا مــواد قــرارداد را
آمــاده کنــد و هنــوز هــم آمــاده نشــده اســت .جلسـ ٔـه مــا تــا بعدازظهــر حــدود ســاعت  4طــول
کشــید .تمــام جزئیــات بــه تفصیــل بحــث شــد .بحــث حرف ـهای و دوســتانه بــود .وارد
بحــث قیمــت نشــدیم و گذاشــتیم در آخــر و فرصــت مناســب مطــرح شــود .حضــور تاپیــو
مفیــد واقــع شــد .جزئیــات حبــاب و ناخالصــی ،محــل آنهــا ،تأثیــر آنهــا روی بــرش آینــه،
از جملــه جزئیــات فنــی بــود کــه نظــر او مهــم بــود .پروتــکل بازرســی شیشـ ٔـه خــام را هــم
آوردنــد کــه در آن انــدازه و محــل حبابهــا و ناخالصهــا و خــراش مشــخص بــود .تاپیــو
بــه وضــوح از آن راضــی بــود .در مــورد چگونگــی انتقــال هــم نظرهایــی خــاف پیشــنهاد
شــوت داشــت کــه مهــم بــود ثبــت شــود .شــب هــم شــام را بــا نماینــدگان شــوت در یــک
رســتوران قدیمــی خوردیــم و ســاعت  11شــب بــود کــه خداحافظــی کردیــم.
تنها نگرانی من قیمت و مجوز خروج از فنالند بود.
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 ،88/4/24چهارشنبه

امــروز صبــح قبــل از اینکــه بــرای پــرواز برگشــت بــه فرانکفــورت بیایــم جلسـ ٔـه کوتاهــی
بــرای مــرور قضایــا داشــتیم .بــه تفصیــل در مــورد چگونگــی مذا کــره اربابــی بــا وســترهوف
در مــورد قیمــت صحبــت کردیــم .بعدازظهــر ســاعت  2:30بــا او قــرار دارد ،کــه متــن
موقــت قــرارداد را کــه شــوت آمــاده کــرده اســت بگیــرد .قــرارداد اولیــه تاپیــو بــرای صیقــل
هــم آمــاده اســت کــه تحویــل گرفتیــم .االن کــه ایــن یادداشــت را مینویســم ســاعت
 15:15در هواپیمــا هســتم کــه چنــد دقیق ـهای اســت روی آســمان بــه ســمت تهــران
اســت .شــاید بــه نتیج ـهای رســیده باشــند .بــه نظــر میرســد بایــد همیــن شیشـ ٔـه خــام را
بگیریــم .امیــدوارم چنــد آینــه ثانویــه و ثالثــه و نیــز یــک شیشـ ٔـه خــام یــک متــری را هــم
بتوانیــم اضافــه تحویــل بگیریــم.
دیــروز هنگامــی کــه تاریخچـ ٔـه آن را میشــنیدم و چگونگــی رشــدش را ،خاطــرات تولیــد
شیشـ ٔـه اپتیــک در ایــران برایــم زنــده شــد و بســیار آه کشــیدم و دلــم لرزیــد .چــرا مــا بایــد
اینقــدر در جــا بزنیــم؟ ا گــر  20ســال پیــش کــه تولیــد شیشــه اپتیــک در ایــران شــروع شــده
بــود پیوســته رشــد میکــرد چــه خــوب بــود! چقــدر اذیــت شــدیم و چــه کارشــکنیها کــه
نکردنــد .مثــل خــواب و خیــال اســت .چــه آرزوهــا و چــه خیالهــا!
 ،88/5/7چهارشنبه
صبــح ســاعت  7:15دقیقــه اســت کــه در الرک نشســتهام .پنجــرهام بــه بیــرون بــاز اســت.
گرچــه هــوا گــرم اســت امــا هنــوز میتوانــم تحمــل کنــم و کولــر را روشــن نکنــم .چمــن
و فضــای ســبز بیــرون را بســیار دوســت دارم .یــاد چنــد ســال پیــش افتــادم کــه هنــوز
ایــن ســاختمان را نداشــتیم و هنــوز در ابتــدای راه طــرح رصدخانــه بودیــم .حــاال گردنــه
مهمــی را پشــت ســر میگذاریــم :موضــوع آینـ ٔـه اصلــی تلســکوپ کمابیــش حــل شــده اســت
و مشــغول بررســی حقوقــی قــرارداد هســتیم .پنــج مهنــدس کــه بــرای بخــش طراحــی
تلســکوپ انتخــاب کردهایــم آمـ ٔ
ـاده شــروع بــه کار هســتند .همیــن دوشــنبه بــا آنهــا قــراری
داشــتم .کــه جزئیــات شــروع کار و اعــزام آنهــا بــه لونــد را بــا آنهــا درمیــان گذاشــتیم .از اول
ً
شــهریور مــاه رســما بــه مــا میپیوندنــد .تشــکیل گــروه لونــد خــوب پیــش م ـیرود .آرنــه
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دیــروز پیغــام داده بــود محــل مناســبی در لونــد بــرای دفتــر بخــش طراحــی پیــدا کــرده
اســت و نظــر مــا را مــی خواســت .بــه ایــن ترتیــب بــه نظــر میرســد در دو مــاه آینــده مــا در
ً
شــرایط کامــا جدیــدی خواهیــم بــود.
ایــن رویدادهــا همزمــان اســت بــا تالطمهــای بســیار عمیــق در ایــران .حرکتــی کــه
در انتخابــات  22خــرداد اتفــاق افتــاد شکســت عمیقــی در اجتمــاع ایجــاد کــرده اســت
ً
کــه نهایتــا روشــن نیســت .مســلم اســت کــه دیگــر ایــران بــه شــرایط قبــل از انتخابــات
بــر نمیگــردد .احترامهــای متقابــل ،یــا تحملهــای متقابــل ،دورانــش بــه ســر رســیده
اســت .در ایــن میــان بــه نظــر میرســد مرجعیــت اجتماعــی روحانیــت شــیعه از میــان رفتــه
اســت یــا دس ـتکم خدش ـهدار شــده اســت .دوران آن رســیده اســت کــه دانشــگاهیان از
خــود مرجعیــت نشــان بدهنــد ،در واقــع بلــوغ بــرای پذیــرش ایــن مرجعیــت نشــان بدهند.
ایــن یــک حرکــت تاریخــی در جهــت مرجعیــت و گروههــای مرجــع اجتماعــی و نیــز در
جهــت مدرنیــت اســت .اتفاقــی کــه در انقــاب مشــروطه و انقــاب اســامی نیفتــاد .ایــن
انقــاب اســامی بــود کــه راه را بــرای بــروز مرجعیــت علــم و فنــاوری مــدرن بــاز کــرد.
در هــر صــورت در ایــن شــرایط بحرانـ ِـی اجتماعــی میدانــم بهتریــن و مهمتریــن کاری
کــه مــن میتوانــم انجــام دهــم کمــک بــه ایجــاد مرجعیــت علمــی در کشــور بــه عنــوان
یــک هــدف عــام و پیشــبرد هرچــه ســریعتر طــرح رصدخانــه بــه عنــوان یــک هــدف خــاص
اســت.
این است که گامها را سریعتر کردهام ،تصمیمها را قاطعتر.

 ،88/5/10شنبه
تابســتان گرمــی اســت .اوضــاع سیاســی متالطــم اســت .اوضــاع داخلــی پژوهشــگاه هــم
بــه هــم ریختــه اســت .معــاون اداری مالــی [ ]...نــه تنهــا نتوانســته اســت اشــکالهای
قبلــی را بــر طــرف کنــد ،بلکــه بــه نابســامانی بیشــتر دامــن زده اســت .بهتریــن لفــظ
کــه میتوانــم بــه کار ببــرم [ ]...اســت .ایــن هــم پدیــدهای اســت در ایــران .در عیــن
اینکــه پژوهشــگاه در طــول ســالها نوعــی درخشــانی در علــم از خــود نشــان داده اســت
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و همینطــور در بخــش اداری بــه امــور مربــوط بــه پژهشــگران توجــه کــرده اســت ،امــا
نتوانســته اســت نظــام مدیریتــی ســالم و رشــدپذیر در بخــش اداری پایهریــزی کنــد.
ایــن دو جنبـ ٔـه آزاردهنــده ایــن روزهــا ذهــن مــرا زیــاد اشــغال میکنــد .چــرا مــا اینگونــه
هســتیم؟ تحلیــل سیاســی مــن ایــن اســت کــه:
خشونت بیش از اینکه در این یکی دو ماه بوده ،نخواهد بود.
یــک آینـ ٔ
ـده محتمــل جمهــوری اســامی ،برخــاف شــواهد فعلــی ،ایــن خواهــد
بــود کــه جمهوریــت رشــد میکنــد شــبیه بــه بعضــی حکومتهــای ســلطنتی در
اروپــا کــه قدمــت طوالنــی دارد و خانــواده ســلطنتی نقــش کــم رنگــی دارنــد بــه
نســبت گذشــته و محترمانــد.
خشــونتهای چنــد هفتـ ٔـه اخیــر قابلتصــور نبــود .اینکــه متولیــان شــیعه ،پــس از ایــن
همــه ظلــم دیــدن در طلــوع تاریــخ اینگونــه باعــث ظلــم و شــکنجه بشــوند .ولــی بــه هــر
حــال اتفــاق افتــاده اســت و از واقیعتهــای تاریخــی شــده اســت .ابعــاد آن بســیار کمتــر
ً
از شــکنجههای قــرون وســطایی کلیســای کاتولیــک اســت و مســتقیما هــم بــه دســت
روحانیــون انجــام نشــده اســت ،امــا بــا واســطه روحانیــون مســئول ایــن رویدادهــای
تأس ـفبار بودهانــد .شــیعه ،تفکــر شــیعی ،مشــروعیت روحانیــون از جملــه مفاهیمــی
اســت کــه درایــن دو مــاه اخیــر دس ـتخوش تحــول شــده اســت .دوران تاریخــی پــر
تحولــی اســت کــه در آن هســتیم.
جــدی گرفتــن پــروژه رصدخانــه و تربیــت نیــرو ،گرچــه در ایــن شــرایط ســخت اســت ،امــا
بــه نظــرم مهمتریــن و مفیدتریــن کاری اســت کــه میتــوان و بایــد انجــام داد.
امروز برنامه سفر بعدی آرنه آردهبرگ را به ایران تنظیم کردیم!

 ،88/5/17شنبه

پنجشــنبه جلسـهای داشــتیم بــا وکیــل ،آقــای ُد ّری ،تــا قــرارداد شــوت و اپتیــون را بررســی
کنیــم .جلسـ ٔـه اولیــه بــود قــرار شــد در ده روز آینــده کــه وی در ســفر اســت متــن الکترونیکــی
ً
را دقیقتــر نــگاه کنــد و نظــر بدهــد .یــک نکتـ ٔـه کلیــدی تعهــدات شــوت بــود .شــوت عمــا
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هیــچ مســؤلیتی در قبــال تأخیــر در تحویــل شیشـ ٔـه خــام نپذیرفتــه اســت .چــون شــوت
ً
عمــا تنهــا گزینـ ٔـه مــا اســت ،بــه نظــر میرســد خیلــی جــای مانــور نداریــم.
ســاختمان بخــش مهندســی پیــش م ـیرود ،گــر چــه ســرعت آن مطلــوب نیســت.
دردســرهای آن در حــد متعــارف اســت .پــس از فشــار مــن و توضیــح اینکــه چگونــه در
برنامهریــزی و پیشبینیهــا اشــتباه میکننــد ،برنامـ ٔـه زمانبنــدی جدیــد تهیــه شــد.
زمــان یــک مــاه و نیــم تبدیــل شــد بــه  120روز! هنــوز مطمئــن نیســتم بتواننــد ایــن
زمانبنــدی را حفــظ کننــد .پــس پیشبینــی مــن اواخــر آذر اســت!
ســاختمان توســعه فنــاوری پنجرههــا و شیشـهها ،باالخــره پــس از  5مــاه نصــب شــد .یــک
روز کار نصــب طــول کشــید (تــا  9شــب پنجشــنبه).
امــا قابلتوجــه اینکــه دســتور اکیــد الریجانــی بــرای انجــام ایــن کار در دی مــاه ســال
گذشــته بــود.
هنــوز بندکشــی ســاختمان تأسیســات و شــبکه مانــده اســت .امــروز همــه ایــن کارهــا
تبدیــل بــه یــک ســردرگمی عجیــب شــده بــود.
حقیقــت ایــن هفتــه در مســافرت اســت .پنجشــنبه میگفــت همــه کارهــا ردیــف شــده
اســت .نشــان بــه همــان نشــان کــه صبــح اول وقــت آقــای میرآفتــابزاده نگــران آمــده بود
کــه گــروه نصــب شــبکه نمیتواننــد کار کننــد چــون بناهــا مشــغول بندکشــی هســتند .ایــن
در حالــی اســت کــه از قبــل قــرار گذاشــته شــده بــود.
صبــح آقــای جعفــرزاده یکــی از مهندســان کــه قــرار بــود زودتــر شــروع بــه کار بکنــد از
15مــرداد آمــده بــود اربابــی نبــود کــه قــرار بــود وی را تحویــل بگیــرد و وظایفــش را
مشــخص کنــد .یــک بینظمــی دیگــر]v[ .
پنجشــنبه مطلــع شــدیم ویــزای آرنــه بــه مشــکل برخــورد کــرده اســت .حــدس میزنــم
کنســولگری مــا در ســوئد (اســتکهلم) بینظــم اســت .فاکســی کــه بــر آن مبنــا بــرای او
ویــزا صــادر شــده اســت مربــوط بــه ســفر قبلــی وی بــوده اســت .از پنجشــنبه خسروشــاهی،
خــودم و حــاال خانــم جعفــرزاده درگیــر ایــن اســت کــه ایــن مــورد حــل شــود .اربابــی بــاز
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هــم نیســت! برنامـ ٔـه آرنــه طــوری بــود کــه بتوانــد بــه کنفرانــس فیزیــک برســد و در آنجــا
ســخنرانی کنــد .شــاید مجبــور شــویم ســفرش را یــک هفتــه بــه تأخیــر بیندازیــم.
وقتــی نظــم اداری مشــکل داشــته باشــد ،بهتریــن مدیــران و متخصصــان هــم کار
چندانــی پیــش نمیبرنــد.

 ،88/5/20سهشنبه
دیــروز معلــوم شــد کــه فــردا چهارشــنبه ســه بعدازظهــر جلســه در دفتــر ســعیدلو (معــاون
اجرائــی رئیسجمهــور احمدینــژاد) بــا حضــور شــش وزیــر ،دو معــاون رئیسجمهــور
(معــاون علمــی و معــاون محیــط زیســت) و اســتاندار اصفهــان و قــم در موضــوع رصدخانه
یشــود .امــروز هماهنگیهــای الزم انجــام شــد .نامههــای الزم تهیــه شــد تــا در
تشــکیل م 
جــا از وزرا و معاونــان رئیــس جمهــور دســتور اقــدام گرفتــه شــود .رئیــس کل بانــک مرکــزی
هــم قــرار اســت باشــد .گرچــه هفتـ ٔـه آخــر دولــت قبلــی اســت امــا تصمیمهــا پــا برجــا خواهــد
مانــد .امیــدوار گامــی اثرگــذار برداشــته شــود.
ایــن چنــد روز گرفتــار ویــزای آرنــه بودیــم .بــه نظــر میرســد حــل شــده باشــد .در ایــن
صــورت جمعــه در تهــران خواهــد بــود بــه مــدت ده روز.
ســاختمان توســعه فنــاوری و ســاختمان طــرح هــر کــدام بــا اشــکالهایی پیــش مـیرود.
بــاز هــم آقــای حقیقــت در مأموریــت خــارج اســت و کارهــا لنــگ .هنــوز نمیدانیــم «ردیــف
بــودن کارهــا» چــه معنــی دارد .اکثــر امــور اجرائــی ایــن هفتــه «ناردیــف» بــود .نمیدانــم
کنتــرل پــروژه چــه انــدازه ایــن مشــکالت را رفــع کنــد!

 ،88/5/24شنبه

دیــروز آرنــه آمــد .نهــار را بــا مهندســان در بــاغ الرک خوردیــم .برنامـ ٔـه نهــار گذاشــتیم
کــه مهندســان بــار دیگــر ،ایــن بــار پــس از اســتخدام ،بــا آرنــه آشــنا شــوند و همچنیــن بــا
محیــط کار .دو ســه ســاعتی صحبــت میکردیــم .ســاعت  3بعدازظهــر خودمــان نشســتیم
بــرای شــروع مذا کــرات و نیــز جمعبنــدی تقاضاهــا از دولــت.
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جلسـ ٔـه چهارشــنبه دفتــر آقــای ســعیدلو ،معــاون اجرائــی احمدینــژاد خــوب بــود.
کمابیــش بــه همــه تقاضاهــای مــا جــواب مثبــت داده شــد .ســعیدلو هــر کســی را ،وزیــر یــا
اســتاندار ،مامــور پیگیــری مــورد خــودش کــرد و در عیــن حــال گفــت هــر مــورد الزم باشــد
مجــوز دولــت را هــم میگیریــم .بــه همیــن دلیــل قــرار شــد امــروز مــوارد جمعبنــدی شــود
و بــه دولــت فرســتاده شــود.
دیــروز پــس از جلســه آقــای حقیقــت ،کــه حــاال از ســفر برگشــته بــود متنــی تهیــه کــرد تــا
امــروز بــا همــکاران آقــای ســعیدلو هماهنــگ کنــد بــرای هیئــت دولــت مســئله تملــک
زمیــن قلههــا ،محـ ٔ
ـدوده غیرصنعتــی و آلودگــی نــور شــهری ،جــاده ،بــرق و آب قلههــا از
جملــه ایــن امــور بــود .اســتاندار اصفهــان بالفاصلــه پیگیــری کــرد .دیــروز بهنــام از کاشــان
تمــاس گرفــت و گفــت کــه اســتاندار و همکارانــش در دو روز گذشــته در تمــاس بودهانــد و
اطالعــات قلههــا را میخواســتهاند.
ٔ
جلســه ســعیدلو بــود و
عــاوه بــر ایــن مدیــر کل بانــک مرکــزی آقــای بهمنــی هــم در
امضاهــای الزم را همانجــا از وی گرفتیــم.
بــه نظــر میرســد مســئله قراردادهایمــان و پرداختهــا بــه مشــکل بــر نخــورد .همچنیــن
تشــکیل تیــم مهندســی هــم بایــد بیمشــکل باشــد.
تالطمهــای سیاســی کمــاکان ادامــه دارد و افســردگی حا کــم بــر دانشــگاهها و بخشهــای
فرهنگــی شــدید اســت .آنچــه مــردم در جمهــوری اســامی دیدنــد انتظــار نداشــتند.
نمیتواننــد آن را بــا اســام و شــیعه تطبیــق بدهنــد .مــا یــک دوران تحــول عمیــق تاریخــی
را پشــت ســر میگذاریــم .نتیجـ ٔـه دردنــاک آن بلــوغ اســت!
بــه فکــر ایــن هســتم کــه چگونــه بتوانیــم نجــوم را در ایــران ســریعتر از راههــای متعــارف
رشــد بدهیــم ،بــدون اینکــه منتظــر شــویم ســاختمانهای عظیــم و تعــداد زیــادی
منجــم مقیــم داشــته باشــیم کــه هــر دو در شــرایط کنونــی چنــدان مقــدور نیســت.
راههــای مجــازی را شــاید بتــوان امتحــان کــرد .یکــی از موانــع بالــغ نبــودن اجتماعــی
همــکاران مــا در ایــران ،بالــغ نبــودن نظــام دانشــگاهی و نیــز تعــداد کــم منجمــان فعــال
در ایــران اســت .تالطمهــای سیاســی را هــم نبایــد دس ـتکم گرفــت .در همیــن دو مــاه
ٔ
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اخیــر ســهراب راهــوار و میرعبــاس جاللــی همکاریشــان را بــا پژوهشـ ٔ
ـکده نجــوم قطــع
کردهانــد ،کــه اوضــاع سیاســی و مصاحبههــای الریجانــی و جهتگیریهــای سیاســی
وی یکــی از دالئــل ایــن قطــع رابطــه اســت .گرچــه جاللــی بــا رصدخانــه همــکاری میکنــد
امــا راهــوار دس ـتکم اعــام کــرده اســت همکاریــش را بــا رصدخانــه هــم قطــع میکنــد!
از طــرف دیگــر بــا همیــن تعــداد کــم در پژوهشــکده توانســتهایم چنــد ارتبــاط بینالمللــی
برقــرار کنیــم .ایــن روزهــا فکــر میکنــم بــه چــه طریقــی ایــن ارتباطهــا را افزایــش دهیــم.
ا گــر بتوانیــم پژوهشــکدهای مجــازی در کنــار پژوهشــکده اصلــی راهانــدازی کنیــم و
ارتباطهــای الکترونیکــی را افزایــش دهیــم شــاید کمــک کنــد بــه فعالتــر شــدن جامعــه
نجومــی مــا و تربیــت نیــروی جــوان بیشــتر.

 ،88/5/29پنجشنبه
دیشــب ســاعت  12شــب از قلــه بــه تهــران برگشــتیم .اولیــن بازدیــد مهندســان همــراه بــا
آرنــه از دینــوا و گرگــش بــود .متأســفانه آرنــه در ســفر اصفهــان بــه کاشــان ســرما خــورده و
تمــام وقــت در دینــوا خــواب بــود .بــه خصــوص کــه شــب قبــل در اصفهــان نتواســته بــود
بخوابــد .گرگــش هــم موفــق نشــد بیایــد و در وســط راه گلویــش اذیــت میکــرد مجبــور شــد
برگــردد پاییــن (ترمینــال) مــن هــم بــا او برگشــتم.
قتــری از موضــوع کار مــا پیــدا کنــد کــه
ایــن بازدیــد الزم بــود کــه تــا تیــم طراحــی حــس دقی 
اینطــور هــم شــد .بــه نظــرم بســیار بــه زحمــت برنامهریــزی و رفتــن بــه قلههــا میارزیــد.
بهنــام ســخت مشــغول آمــاده کــردن قلههــا بــرای نصــب دکلهــای مایکروترمــال اســت.
متأســفانه امیــری کــه مســئول تهیــه و تســت آنهاســت و االن در هنــد اســت ،خــوب عمــل
نکــرده اســت .هنــوز هــم برنگشــته و برنامـهاش معلــوم نیســت .نگرانــم کــه قبــل از شــروع
فصــل ســرما نتوانیــم تجهیــزات را نصــب کنیــم .بحثهــای در طــول ســفر بســیار مفیــد
یبــرد و جــای خــود را پیــدا میکنــد .هنــوز
بــود .اربابــی هــم کمکــم از کارش لــذت م 
ٔ
نمیدانــم در رفتــار اداری بــا تیــم و دفتــر آن چگونــه عمــل کنــد .خــودم را آمــاده بعضــی
نابســامانیها کــردهام .در عیــن حــال شــکی نــدارم نظــم امــوری کــه در پیــش داریــم بهتــر
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از گذشــته خواهــد بــود .امــروز جلســه در اســتانداری اصفهــان بــود بــرای تملــک زمیــن
قلههــا .حقیقــت هــم االن زنــگ زد کــه جلســه تمــام شــده و تملــک موقــت انجــام شــده
اســت و اســناد بــرای تملــک راه اداری خــود را پیــش خواهنــد گرفــت.
فــردا جمعــه جلســه بــا وکیــل داریــم بــرای موضــوع قــرارداد بــا شــوت .مشــکل دیگــری
ً
یتــوان تمــام قیمــت خریــد شیشــه را یکجــا پرداخــت
دیــروز عنــوان شــده کــه ظاهــرا نم 
کــرد مگــر بــا مجــوز کمیســیون شــورای امنیــت ملــی! بایــد دیــد چــه راهحــل دیگــری داریــم.

 ،88/5/30جمعه

جلســه امــروز جمعــه بــا وکیــل ،آقــای ُد ّری ،بیــش از ســه ســاعت طــول کشــید .نکتههــای
ظریفــی مطــرح شــد .بــا زمانبنــدی موجــود حــدود ســه هفتــه وقــت داریــم جزئیــات را بــا
شــوت مطــرح کنیــم و بــه توافــق برســیم .نگرانــی دیگــر ،مسـ ٔ
ـئله ویــزای مــن اســت کــه
معلــوم نیســت در ایــن مــدت کوتــاه موفــق بشــوم .هنــوز تــا امضــای قــرارداد بــا شــوت و
اپتیــون چنــد مشــکل دیگــر بایــد مرتفــع شــود.

 ،88/6/2دوشنبه
امــروز ،بــه دنبــال دیــروز آرنــه بــا مهندســان جلســه داشــت .مســائل مختلــف مطــرح بــود،
چــه ســوالهایی کــه مهندســان طــراح داشــتند از لونــد و دفتــر محــل اســکان ،و چــه
مســئله روز مــا در قلــه :حســگر میکرودمــا و نیــز دســتگاه اندازهگیــری خــودکار دیــد .بحــث
بــه تفصیــل و بــا جزئیــات فنــی بــود.
بعدازظهــر کــه بــا آرنــه کارهــا را مــرور میکردیــم بــرای اولیــن بــار بــود کــه دیــدم بســیار
مشــعوف و خوشــحال اســت از پیشــرفت کار بــه طــوری کــه میگفــت ا گــر میتوانســت
یــک هفتـ ٔـه دیگــر هــم میمانــد .پیشــرفت کار بــه وضــوح همــه را بــه حرکــت واداشــته
اســت و همــه آن را حــس میکننــد.
حقیقــت بــا کارشناســان بانــک مرکــزی جلســه داشــته اســت .چنــد نکتــه را مطــرح
کردهاندکــه بایــد دقــت کنیــم .بــه نظــر میرســد بــا تصحیــح چنــد بنــد قــرار داد بتــوان بــه
ٔ
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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 مـیرود .احتمــاال بــا یــک هفتــه تأخیــر در حــدود
 20ســپتامبر بتــوان قــرارداد را امضــا کــرد.
بخــش اداری پژوهشــگاه بســیار ناکارمــد شــده اســت و مــا اذیــت میشــویم .ایــن ضعــف
عمـ ٔ
ـده پژوهشــگاه اســت کــه در بیســت ســال گذشــته نتوانســته اســت بخــش پشــتیبانی
را بــه مدیریتــی کارآمــد و پایــدار بســپرد.

 ،88/6/4چهارشنبه
امــروز صبــح بــرای چنــد کار بــه دفتــر الرک رفتــم و ســپس بــه طالقــان آمــدم .تنهــا .بچههــا
میخواســتند تهــران بمانــد .هــوا تمیــز و خنــک اســت .خوشــحالم کــه آمــدم تــا قــدری بــه
بــاغ گلیــرد برســم.
صبح نامه تندی در مورد ناکارآمدی بخش اداری برای الریجانی نوشتم.
چنــد کار دیگــر الزم بــود پیگیــری شــود بــه خصــوص در مــورد نیازهــای بهنــام در قلــه،
کــه انجــام شــد.
تــا یــک مــاه آینــده بایــد هــم قــرار داد شــوت نهایــی بشــود ،هــم تشــکیل شــرکت در لونــد و
ً
یشــدن قــرارداد اپیتــون بــرای
پرداخــت بــه آنهــا همــراه بــا امضــای قــرارداد و احتمــاال نهای 
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 میکنــد .تمــام ایــن اتفاقــات
روزهایــی میافتــد کــه بــه دلیــل رویدادهــای بعــد از انتخابــات افســردگی و ناراحتــی و
لکــرده حا کــم اســت .بســیاری دانشــگاهیان دســت و دلشــان
ناامیــدی بــر قشــر تحصی 
بــه کار نمـیرود.
هــر از گاهــی مجبــورم تأمــل مجــدد کنــم کــه چــه میکنــم؟ چــه سرنوشــتی در انتظــار مــا
اســت .وقتــی بــه رویدادهــای ســه قــرن اول هجــری فکــر میکنــم ،یــا بــه دوران صــد ســال
اخیــر بــه ایــن نتیجــه میرســم کــه بهتریــن کار همیــن اســت کــه انجــام میدهــم :قطعــی
کــردن ســاخت رصدخانــه و کســب دانــش فنــی ســاخت تلســکوپ بــرای ایــران!
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 27 - 88/8/5ا کتبر  ،2009سهشنبه
از آخریــن یادداش ـتهایم تــا امــروز ســاعت  6صبــح در ( Mainzآلمــان) هتــل Intercity
یگــذرد و ننوشــتم در ایــن مــدت از بیــکاری و نبــود فعالیــت در امــر
نزدیــک دو مــاه م 
رصدخانــه نبــوده اســت ،بلکــه بــه علــت افزایــش حجــم کارهــا ،چــه شــخصی و چــه
مرتبــط بــا کار رصدخانــه و دانشــگاه بــوده اســت .مشــکالت شــخصی ،تحــوالت زندگــی
شــخصی ،رویدادهــای سیاســی ،و نیــز تحــوالت مرتبــط بــا موضــوع رصدخانــه همگــی
مؤثــر بــوده اســت.
امــروز قــرار اســت خریــد آینــه ،شیشـ ٔـه خــام ،نهایــی شــود .دیــروز آخریــن صحبتهــای
فنــی انجــام شــد و توافــق شــد .آرنــه هــم پیــش مــا بــود و عصــر بــه لونــد بازگشــت .هنــوز
چنــد نکتــه حقوقــی ریــز مانــده اســت کــه بایــد اول صبــح بیــن وکیــل مــا ()Dr.Kropf
و وکیــل شــوت فرمولبنــدی و حــل شــود .پیشبینــی مــن ایــن اســت کــه ایــن آخریــن
نکتــه باقیمانــده در مــورد تاریــخ اتمــام ضمانــت بانکــی راحــت قابــل حــل اســت .میمانــد
قیمــت کــه بایــد خصوصــی بــا نماینــده شــوت صحبــت کنــم کــه چانهزنــی بــر ســر قیمت در
جلســه اتفــاق نیفتــد .خسروشــاهی و اربابــی هــم هســتند .قیمــت تــا حــدود 100.000یــورو
ممکــن اســت پاییــن یــا بــاال بــرود کــه تأثیــر چندانــی در کل پــروژه نــدارد امــا اثــر روانــی
دارد ،نــه روی مــن ،بلکــه روی دیگــران.
یگــردم .خسروشــاهی و اربابــی بــه لونــد میرونــد بــرای بقیــه
عصــر بــه ایــران بــر م 
مذا کــرات بــا آرنــه و تیــم طراحــی .آنهــا هــم مجــدد برخواهنــد گشــت و آرنــه روز یکشــنبه
آینــده بــه ایــران خواهــد آمــد.
تــا بــه اینجــا برنامهریــزی روان اســت .امــا رســیدن تــا بــه اینجــا تــا پــای قــرارداد شــوت و
نشــدن همــکاری بــا گــروه لونــد دس ـتاندازهای فراوانــی بــوده اســت .کــه بــه
نیــز روش 
نظــر میرســد دیگــر همــوار شــده اســت.
گــروه لونــد :پــس از بررسـیهای اولیــه پیشــنهاد آرنــه این شــد که شــرکتی در لوند تأســیس
کنــد .تیــم لونــد در ایــن شــرکت مشــغول بــه کار میشــد و مــا حقالزحمــه آنهــا و مخــارج
شــرکت را پرداخــت میکردیــم .آرنــه کــه اوائــل شــهریور بــه لونــد برگشــت مشــغول ایــن
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کار شــد و اینکــه محلــی بــرای دفتــر شــرکت و نیــز پیشبینــی بــرای محــل اســکان تیــم از
ایــران بکنــد .میگفــت پیــدا کــردن آپارتمــان بســیار ســخت اســت بــا توجــه بــه تقاضــای
زیــاد از ســوی دانشــجویان .ویالیــی دیــده بــود کــه بــه نظــرش مناســب میرســید.
میگفــت مشــکالتی دارد از جملــه اینکــه بایــد بتوانــد مجــوز الزم بــرای اســکان و اقامــت
شـ ٔ
ـبانه مهندســان را در آن بگیــرد کــه مســتلزم رعایــت اســتانداردهایی در ســاختمان
اســت .از طــرف دیگــر پــس از مشــورت بــا بخــش اداری خــودش ،شــرکت ،Thornton
متــن قــرارداد ،بهتــر بگویــم ،تفاهمنام ـهای ،بــرای مــا فرســتاد .از اینجــا پیچیدگیهــا
شــروع شــد .ایــن متــن نــه قــرارداد بــود و نــه تفاهمنامــه .مــا آن را بــه یــک تفاهمنامــه و
یــک قــرارداد تقســیم کردیــم .پیچیدگیهایــی کــه ایــن کار بــه دنبــال داشــت شــدید بــود
و در چنــد مرحلــه آرنــه را بــه شــدت ناراحــت میکــرد .بــه گون ـهای کــه ســه بــار مجبــور
شــدم تمــاس خصوصــی بــا آرنــه بگیریــم ،تلفنــی و بــا  emailو بــه او آرامــش خاطــر بدهــم.
در تماسهــای مــا حبیــب ،ســپهر و حقیقــت مشــارکت میکردنــد .مــن هــم بــرای اینکــه
در آینــده ابهامــی نمانــد و باعــث ســوءتفاهمهایی چــه مالــی و چــه اداری و چــه حتــی
فنــی نشــود ،بــه عمــد ایــن حضــور همــه را تشــویق میکــردم و نارحتیهــای ناشــی از آن
را بــه جــان میخریــدم .آخریــن مرحلـ ٔـه هفتـ ٔـه قبــل بــه آرنــه اطمینــان دادم کــه نگــران
نباشــد و مــن حــق حــرف آخــر را بــه او میدهــم .و بــه او گفتــم کــه ایــن مشــارکت دیگــران و
حرفهایــی کــه رد وبــدل میشــود بــرای رشــد گــروه مــا الزم اســت کــه او هــم درک میکــرد
و گذاشــتم کــه روز یکشــنبه ،پریــروز ،کــه آرنــه و حبیــب زودتــر از مــا در ماینتــس همدیگــر را
ً
میدیدنــد بــا هــم تمــام کننــد ،کــه همیــن طــور هــم شــد و نهایتــا توافــق انجــام شــد .هفتــه
یشــود .فراینــد ایــن قــرارداد کــه
دیگــر در تهــران قــرارداد بــا آرنــه و شــرکت  LTGامضــا م 
حــدود  6هفتــه مذا کــرات ســخت در پیــش داشــت باعــث رشــد گــروه مــا در تهــران شــد!
پیچیدگیهــای خریــد شیشـ ٔـه خــام :ایــن خریــد دو پیچیدگــی داشــت کــه دو مــاه
گذشــته بســیار از مــا وقــت گرفــت .یکــی تقاضــای شــوت بــرای پرداخــت تمــام قیمــت
شیشــه در ابتــدا ،دیگــر پرداخــت ایــن مبلــغ  15روز بعــد از امضــای قــرارداد .میبایســتی
هــر دو مشــکل حــل میشــد حتــی ا گــر مجــوز پرداخــت یکجــای قیمــت را میگرفتیــم
هنــوز چگونگــی پرداخــت مســئله بــود .در مــورد اول معلــوم شــد کــه مجــوز کمیســیون
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اقتصــادی شــورای امنیــت ملــی الزم اســت کــه خوشــبختانه چــون آقــای ســعیدلو مســؤل
بــود کمــی خیالمــان راحــت بــود .دیگــری ســرعت در پرداخــت .معلــوم شــد کار ســادهای
نیســت .بســیار جلسـهها داشــتیم بــا بانــک مرکــزی و ملــت .هــر چنــد روز یکبــار اعــام راه
جدیــدی میشــد .مهــم اینکــه معلــوم شــد بانکهــای آلمــان هیــچ کــدام بــا ایــران معاملــه
نمیکننــد .در نهایــت مشــخص شــد بانکــی در ترکیــه واســطه میشــود .بــه هرحــال االن
میدانیــم کــه مجــوز پرداخــت را بایــد ســعیدلو انجــام دهــد کــه هنــوز انجــام نشــده و
مهمتریــن کار مــا اســت .دیگــر اینکــه در بانــک ملــت حســابی بــاز کنیــم کــه بانــک ملــت
عملیــات بانکــی را انجــام دهــد .مدتهــا چگونگــی ضمانــت بانکــی بــرای ایــن خریــد
ً
دردســر ایجــاد کــرده بــود کــه فعــا حــل شــد.
داشــتن یــک وکیــل در آلمــان بــه روان شــدن ایــن خریــد کمــک کــرد .همیــن وکیــل حــاال
کار قــرارداد بــا اوپیتــون در فنالنــد را پیگیــری میکنــد.

 ،88/8/6چهارشنبه
باالخــره قــرارداد امضــا شــد و آن را بــه ایــران آوردم بــا عجلــه بــه دفتــر رصدخانــه ارســال
کــردم کــه حقیقــت کارهایــی مختلــف را بــه جریــان بینــدازد .ظهــر کــه از دانشــگاه بــه
دفتــر رفتــم هنــوز حقیقــت نیامــده بــود کــه از دســتش ناراحــت شــدم .ایــن نیمــه وقــت
بــودن او و اصــرار روی بعضــی روالهــا بــه مــا لطمــه میزنــد .ســاعت  2بعدازظهــر آمــد
و گفــت همــه کارهــا ردیــف اســت و منتظــر مجــوز پرداخــت ســعیدلو هســتیم .قبــل از آن
نمیتــوان کاری انجــام داد .گفتــم افتتــاح حســاب بانــک چــی؟ گفــت کار یــک روز اســت
و تنهــا پــس از مجــوز ســعیدلو میتــوان انجــام داد .پــس از اصــرار و بحــث معلــوم شــد
یتــوان حســاب بــاز کــرد کــه گفتــم همیــن امــروز انجــام شــود و
بــا اختیــار الریجانــی م 
حتــی یــک ســاعت هــم تأخیــر نیفتــد .پــس از آن همــه صــرف انــرژی بــود کــه کار بــه ایــن
ســادگی شــروع شــد .میدانــم یــک روز افتتــاح حســاب گاهــی یعنــی یــک هفتــه تأخیــر در
پرداخــت .آن هــم در شــرایطی کــه هــر ســاعت بــرای مــا اهمیــت دارد.
ســاختمان جدیــد رصدخانــه رو بــه اتمــام اســت .ســه هفتــه پیــش حقیقــت گفــت ســه روز
دیگــر بناهــا از ســاختمان بیــرون میرونــد .هنــوز ایــن اتفــاق نیفتــاده اســت! امــا بــه نظــر
ٔ
رصدخانه ملی ایران
خاطرات

135

میرســد نیمــه اول آذر مــاه بتوانیــم در ســاختمان مســتقر شــویم .امــا ،گرچــه بســیار اصــرار
کــردهام امــا محوطهســازی را معلــوم نیســت چــه وقــت انجــام دهنــد .چــه قــدر مــا همــه
ســهلانگاریم و بیتوجــه بــه گامهــای نهایــی!

 ،88/8/10یکشنبه
دیــروز خسروشــاهی و اربابــی از لونــد آمدنــد .جلس ـهای داشــتیم بــا حقیقــت .صحبــت
ایــن بــود کــه تیــم آرنــه انتظــار دارنــد  %25قــرارداد حــدود  500هــزار یــورو در ابتــدا پرداخــت
شــود و نمیتواننــد هــم ضمانــت بانکــی بدهنــد .حقیقــت میگفــت نمیشــود .دوبــاره
همــان حالــت هیــچ راهــی نــدارد .و اصــرار مــن کــه راهــی دارد و بایــد راهــی پیــدا کنیــم.
ایــن آخریــن شــانس مــا اســت.
ً
از اربابی خواستم برنامه آرنه را کتبا مشخص کند .فکری نکرده است و نگرانم!
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.
راههــای پرداخــت شــوت را بررســی کردیــم .مشــکل قــرارداد بــا آرنــه هــم همینطــور.
راهــی پیشــنهاد و بررســی شــد کــه بــا آرنــه بــه صــورت قــرارداد پژوهشــی پیــش برویــم کــه
ضمانــت نخواهــد و شــاید بــا یکــی از خودمــان قــرارداد بســته شــود.
امــروز دو جلســه هــم بــا مشــاوران داشــتیم کــه تمــام شــد .بایــد تصمیــم بگیریــم پــس از
نکــه بــا  4مشــاور صحبــت کردهایــم.
ای 
عصــر بــا هــم مشــورت کردیــم کــه شــاید قــراردادی بــا خســرو شــاهی بســته شــود و او پــس از
دریافــت پــول آن را بــرای آرنــه بفرســتد .کار کوچکــی نیســت .قــرار شــد خسروشــاهی شــب
فکــر بکنــد و چهارشــنبه تصمیــم بگیریــم .حقیقــت هــم فــردا ســفر اســت.
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آخــر شــب اربابــی اطــاع داد کــه وســترهوف از شــوت تمــاس گرفتــه اســت کــه بانــک
کوموتــس در آلمــان نمیتوانــد ضمانــت بانکــی بــه ایــران بدهــد .بــه نظــر میرســد دور
جدیــدی از مشــکالت شــروع میشــود!
جلس ـهای مقدماتــی هــم بــا آرنــه داشــتیم .کارهــا را مــرور کردیــم .در مــورد قــرارداد
صحبــت نشــد.

 ،88/8/13چهارشنبه

ً
روز مبــارزه بــا اســتکبار جهانــی جنبــش ســبز خواســته اســت کــه مــردم در تظاهــرات شــرکت
کننــد .جــو مضطربــی حاکم اســت.

صبــح اول بــا خسروشــاهی و حقیقــت صحبــت کردیــم بــرای راهحــل قــرارداد آرنــه .بــه
ایــن نتیجــه رســیدیم کــه میشــود بــا خــودش قــراردادی بســت بــه تاریــخ گذشــته و
مبلــغ الزم اولیــه را بــه ازای گــزارش بــرای کارهایــی کــه انجــام داده اســت پرداخــت کــرد.
خسروشــاهی قــرارداد را نهائــی کــرد و بــرای آرنــه گذاشــت .گفتــم کــه آمــاده امضــا اســت
مگــر او نکت ـهای داشــته باشــد!
متأســفانه بیبرنامگــی اربابــی کار دســتمان داد .صبــح خودمــان جلســه داشــتیم .جلســه
بــا مهندســان را بــرای ســاعت  12بــه بعــد گذاشــته بــود ،درســت زمانــی کــه مــا ســمینار
ً
داریــم .خسروشــاهی عصبانــی شــد ،کــه حــق داشــت! ظاهــرا [.]...
ســپهر قبــل از ظهــر آمــد کــه خبــر بــدی از شــوت دارد .شــوت گفتــه اســت کــه هیــچ راهــی
بــرای ضمانــت بانکــی نــدارد و بانکهــا گفتهانــد تحــت فشــار آمریــکا هیــچ ردی از
ً
معاملــه بــا ایــران نبایــد باشــد! میگفــت توصیــه کردهانــد از طریــق شــرکتی در دبــی مثــا
ایــن کار انجــام شــود ،کــه کمــی شــک برانگیــز بــود .دردســری جدیــد!
ً
بــه اربابــی گفتــم بایــد نام ـهای بــه شــوت بنویســم و صریحــا بگویــم هیــچ راهــی نیســت
جــز اینکــه بــه مــا ضمانــت بانکــی بدهنــد .جــدی نگرفــت!
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 ،88/8/14پنجشنبه

ً
صبــح بــه ســپهر گفتــم بایــد حتمــا امــروز نامــه بــه شــوت ارســال شــود .میگفــت مــن قانــع
نیســتم! تعجــب کــردم .صریــح گفتــم الزم نیســت شــما قانــع باشــید .مســئولیت بــا مــن
اســت و تشــخیص مــن ایــن اســت .از واکنــش او تعجــب کــردم .گفــت صبــر کنیــم شــاید
از شــوت فاکــس برســد .گفتــم بــه هــر حــال کار هــم داریــم .امــا قبــل از ســاعت  2یــا  3کــه
اینجــا را تــرک کنیــم بایــد نامــه ارســال شــود.
مصاحبــه هــم داشــتیم بــرای اســتخدام یــک مهنــدس نرمافــزار .ســاعت  10:30آرنــه بــا
ســفارت ســوئد قــرار داشــت کــه در مــورد طــرح صحبت کنــد و نیز بــرای ویزای مهندســان.
بعــد از رفتــن آرنــه و ســپهر ،حبیــب آمــد کــه کمــی صحبــت کنیــم .نگرانیهایــی ابــراز
داشــت در مــورد ســپهر .مطمئــن نیســت ایــن واکنشهــای شــوت تــا چــه انــدازه بــه رفتــار
ســپهر بســتگی دارد و نکنــد یــا زد و بنــدی در کار اســت یــا روی ســادگی رفتــاری کــرده
اســت یــا چیزهایــی گفتــه اســت کــه آنهــا مــا را جــدی نمیگیرنــد.
همچنین در مورد [ ]...داشته باشیم.
گاهــی [ .]...بــه هــر حــال بایــد ببینیــم ا گــر بشــود از میــان مهندســان یکــی را بــه عنــوان
سرپرســت انتخــاب کنیــم [ ]...آرنــه هــم بــا مــن مطــرح کــرد کــه شــاید ســپهر بــه لونــد
بیایــد بــرای پــر کــردن جــای کســی بــرای مدیریــت پــروژه .گفتــم بــه هــر حــال ایــن فکــر
بــرای آینــده اســت و نمیدانــم ســپهر بتوانــد ایــن کار را انجــام بدهــد.
ً
ٔ
شیشه خام!
دردسر اصلی فعال شوت است و خرید

 ،88/8/15جمعه
ایــن تقاضاهــای چپانــدر قیچــی شــوت مــا را اذیــت میکنــد .تمــام فکــر مــن از دیــروز
مشــغول همیــن موضــوع اســت .متــن  emailشــوت را بــاز هــم دقیــق خوانــدم .بــا آرنــه
و حقیقــت هــم امــروز صحبــت کــردم وکیــل مــا از آلمــان هــم امــروز تمــاس گرفــت و ابــراز
تعجــب کــرد از پیشــنهاد شــوت کــه بانــک ارســالکننده پــول بــه هیــچ وجــه نبایــد نامــی
از ایــران ببــرد .قضیــه پیچیــده شــده اســت.
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ً
فعــا تصمیــم گرفتــم آرام باشــم تــا فــردا بــا مســئوالن بانــک ملــت صحبــت کنیــم و نظــر
آنهــا را هــم بدانیــم کــه آیــا علیاالصــول هالــک بانــک ترکیــه میتوانــد چنیــن کاری
بکنــد؟ دوم اینکــه راه  Lawyer accountبــرای ایــران قابــل قبــول اســت؟ یــا راه ســومی
برویــم .خریــد را بــه عقــب بیندازیــم و شــرکت در حــال تأســیس  LTGدر ســوئد مســئول
ایــن کار و خریــد شیشـ ٔـه خــام بکنیــم؟ گزینـ ٔـه آخــر فســخ قــرارداد وخریــد از  LZOSاســت!
چــه میشــود نمیدانــم.
***
زندگی شیرین است!
زندگی چیست؟ جز محبت!
زندگی چیست؟ جز کار برای شادی خود و دیگران!
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 ساختنام!
تو هم مرا بساز ای ایران زمین !

 ،88/9/9دوشنبه

امــروز عصــر جلسـ ٔـه رصدخانــه بــود در کمیســیون علمــی و فنــاوری دولــت ،بــه ریاســت
خانــم ســلطانخواه معــاون جدیــد علمــی و فنــی رئیسجمهــور احمدینــژاد .بــا الریجانــی
رفتیــم .خسروشــاهی و حقیقــت بیــرون اتــاق جلســه ماندنــد تــا در صــورت لــزوم صــدا زده
بشــوند .موضــوع جلســه همــان مــواردی بــود کــه حــدود دو ماه پیش در جلســه با ســعیدلو
بررســی و مصــوب شــده بــود ،بــا تغییــرات جزئــی همــان مــوارد تصویــب شــد .جالــب اینکــه
معــاون جدیــد پژوهشــی وزارت علــوم ،کــه از ســالها پیــش او را میشــناختم ،از دانشــگاه
ینــژاد ،کمتریــن دفــاع را از نیازهــای مــا کــرد .برعکــس وزارت
مالــک اشــتر ،دکتــر مهد 
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نیــرو و آمــوزش و پــرورش و خــود خانــم ســلطانخواه بســیار رفتــار معقــول داشــتند و
مدافــع مــا بودنــد.
از آخریــن یادداش ـتهایم نزدیــک یــک مــاه میگــذرد .چنــد هفتـ ٔـه بســیار ســخت را
تســر گذاشــتم .مرتــب جلســه و مرتــب راههــای گونا گــون .از یــک طــرف شــوت ،یــک
پش 
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
بــود کــه شــوت پذیرفــت کار روی شیشــه را شــروع کنــد تــا راه پرداخــت پــول بــاز شــود.
از دولــت خواســتهایم مجوزهــای الزم را بــرای پرداخــت پــول حتــی بــدون ضمانــت
ً
بانــک بــه مــا بدهنــد .ایــن توصیـ ٔـه مســئوالن بانــک ملــت بــود .ظاهــرا ارتبــاط اقتصــادی
مــا بــا دنیــا بــه انــدازهای مختــل اســت کــه مســئوالن بانــک ایــن جــور خطــر کــردن را عادی
و بــه صــاح میداننــد.
ً
بعــد از جلســه بعدازظهــر قــرار بــود الریجانــی بــا آقــای مشــائی کــه فعــا امــور اجرائــی
رئیسجمهــور را هــم انجــام میدهــد ،مالقــات داشــته باشــد .بعــد از جلســه تلفــن زد کــه
هــم بــا بودجـ ٔـه رصدخانــه موافقــت شــده و هــم بــا تقاضــای مــا بــرای پرداخــت بــه شــوت.
ً
هنــوز بایــد صبــر کنیــم کــه ایــن موافقتنامــه کتبــا اعــام شــود .خبــر خوشــی اســت ا گــر بــه
موقــع ابــاغ شــود.
تحــول دیگــر در امــور مهندســی اســت و منشــی بخــش کــه رفــت شــخص دیگــری را
اســتخدام کردیــم .خانــم قــادری کــه کارشــناس ارشــد شــیمی اســت .بــه نظــر میرســد کــه
کیفیــت باال تــر از نیــاز مــا داشــته باشــد .امــا قــرار شــد قبولــش کنیــم بــه عنــوان کارشــناس.
چنــد روزی اســت کــه شــروع بــه کار کــرده و بــه نظــر میرســد انتخــاب بســیار مناســبی
انجــام شــده باشــد .بخــش مهندســی [ ]...کنیــم.
بخــش توســعه فنــاوری پژوهشــکده فعالیتــش نمــود پیــدا کــرده اســت .دســتگاه دیدپــا
( )seeing monitorدارد بــرای تســت آمــاده میشــود .ســاختمان آن هنــوز اشــکاالتی دارد
ً
امــا عمــا افتتــاح شــده اســت .زمینـ ٔـه بخــش فنــاوری در پژوهشــکده کــه مــدل جدیــدی
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در ایــران اســت خــوب چیــده شــده اســت .پژوهشــگران مــا هنــوز اهمیــت و جایــگاه آن را
درســت نمیداننــد .شــاید بــه مــرور بهتــر درک کننــد.
ٔ
هفته آینده آرنه میآید .بخش مهندسی چیز چشمگیری آماده نکرده است!

 ،88/9/10سهشنبه
ظهــر بــا الریجانــی قــرار داشــتم .نارضایتــی خــودم را از رفتــار عامــل مالــی در پژوهشــگاه
ً
گفتــم .فــورا تلفــن زد بــه [ ]...ایــن حرکــت او تأثیــر مناســبی در رفتــار بخــش اداری خواهــد
گذاشــت .موضــوع پیچیدگــی پرداخــت بــه شــوت را هــم مطــرح کــردم .پذیرفــت راهــی را
ً
پیــش بگیریــم کــه ضمانــت از خــود شــوت بگیریــم .ایــن راه احتمــاال گــره از مشــکالت مــا
ً
خواهــد گشــود .فــورا دســت بــه کار شــدم!

 ،88/9/14شنبه
امــروز شــنبه نیمهتعطیــل اســت .فــردا عیــد غدیــر اســت .آرنــه نیامــد .گفتیــم نیایــد چــون
هنــوز کارهــای ثبــت شــرکت  LTGمانــده اســت .شــماره ثبــت شــرکت و شــماره حســاب
بانکــی چهارشــنبه شــب بــه دســت مــا رســید .پنجشــنبه اولیــن پــول ،از نــوع ســهام مــا
در  LTGبــه ســوئد واریــز شــد .قــرار شــد ســفر آرنــه یــک مــاه بــه تعویــق بیفتــد تــا همــه
چیــز نهائــی شــود :شــرکت  ،LTGقــرارداد شــوت ،ســاختمان رصدخانــه در الرک و تجهیــز
بخــش توسـ ٔ
ـعه فنــاوری!
بــه شــوت خبــر دادهایــم کــه ضمانــت وی را میپذیریــم .منتظــر فرســتادن شــماره
حســاب بانکــی شــوت و نیــز ضمانتنامــه هســتیم! امــروز میرحســینی اولیــن بوبیــن
ٔ
توســعه
سیمپیچیشــده بــا ســیم مســی را آورد .خوشــحال شــدم در ســرما در بخــش
فنــاوری کار کــرده اســت چــون هنــوز در آن ســاختمان بــرق الزم بــرای روشــن کــردن
گرمایــش نداریــم .ایــن اولیــن ســیمپیچی موفــق مــا اســت تــا اینکــه بــرای پیچانــدن ســیم
پالتیــن آمــاده شــویم .میرحســینی خصلتهــای فنــی خــود را کمکــم نشــان میدهــد!
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 ،88/9/25چهارشنبه
دانشــگاه ایــن روزهــا ملتهــب اســت .روز  16آذر شــش دانشــجوی دانشــگاه شــریف را
بازداشــت کردهانــد .دو نفــر را در صحــن دانشــگاه .دانشــجویان بــه شــدت معترضانــد.
بــرای اولیــن بــار کالس روز یکشــنبه مــن بــه بحــث پیرامــون ایــن امــور گذشــت ،گرچــه از
ً
بحــث مســتقیم سیاســی دوری کــردم .امــا التهــاب كامــا مشــخص اســت.
امــروز هــم مراســم  70ســالگی دکتــر اردالن در دانشــکده برگــزار شــد .جمعیــت دانشــجویی
و اســتادی قابــل توجهــی شــرکت کردنــد .امــا بــه نظــر مــن مراســم آماتــوری برگــزار شــد.
کلیش ـهای از همایشهــای علمــی کــه بــه مناســبت کســی در آمریــکا یــا اروپــا برگــزار
یشــود .بــاز هــم جوانــان ،نســل جــوان علمــی ،بلــوغ ناقــص از خــود نشــان داد.
م 
ایــن روزهــا ایــن بلــوغ ناقــص اذیتــم میکنــد .چنــد روز پیــش مجبــور شــدم پیــرو ظهــور
مصــداق دیگــری از ایــن پدیــده در دانشــکده مداخلــه کنــم .موضــوع پیشنویــس
آییننام ـهای بــرای امتحــان دکتــرا و امتحــان جامــع بــود .همینطــور دیــروز وبــگاه
جدیــد دانشــکده را دیــدم کــه «بســیار بــد نوشــته شــده بــود» .متنهایــی کــه بــه کار رفتــه
بــود هــم مضمــون تحقیرکننــدهای داشــت و هــم انگلیســی بــد! نمیدانــم! ایــن پدیــده و
درگیــر شــدن بــا آ نهــا بســیار وقتگیــر و هزین هبــر اســت.
همزمــان امــروز بیانیـ ٔـه مــا اعضــای تــواس  -ایــران (فرهنگســتان علــوم جهــان ســوم -
شــاخه ایــران) در مــورد انتحــال (ســرقت علمــی) در ایــران در  Natureمنتشــر شــد .کار
مهــم و ســختی بــود .بعضــی اعضــا بــه خاطــر فشــارهای سیاســی ترجیــح دادنــد اسمشــان
نباشــد و در روزهــای آخــر اســم آنهــا حــذف شــد!
هــر چــه کنیــم تعدادمــان کــم اســت ،بــه خاطــر کاهــش ارتباطــات بیناللملــی ،متناســب
بــا رشــد فار غالتحصیــان داخلــی ،فرهنــگ غالــب علمــی هنــوز «کلیشــهای» از غــرب
اســت .مثالهــای بــاال ناپختگــی نســل جدیــد حا کــم بــر دانشــگاهها را نشــان میدهــد!
چــاره نیســت .هنــوز بســیار بایــد تحمــل کــرد!
یشــد .بــا همــان ضمانــت از شــوت کار پیــش رفــت و
موضــوع شــوت مرتــب پیگیــری م 
پــول واریــز شــد .امشــب ســاعت حــدود  10شــب اربابــی اطــاع داد کــه وســترهوف از شــوت
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تمــاس گرفتــه کــه پــول بــه حســاب شــوت واریــز شــده اســت و فــردا «متــه شیشــه را ســوراخ
خواهــد کــرد» .پــس ایــن بختــک تمــام شــد .ایــن گردونــه را پشــت ســر گذاشــتیم .بــه نظــر
میرســد حــاال پــروژه برگش ـتناپذیر شــده اســت!
بــا فشــار زیــاد روی حقیقــت ســاختمان توسـ ٔ
ـعه فنــاوری را داریــم آمــاده میکنیــم.
متأســفانه مثــل ایــن اســت کــه بایــد دائــم بــه همــه فشــار آورد .او هــم «خــودکار» نیســت.
چنــد روز پیــش در اثــر گلههــای مــن لیســتی از کاســتیها تهیــه شــد کــه حــاال ســریع
یشــود .حتــی پیــادهراه ســاختمان آینــه بــه ســاختمان رصدخانــه ،کــه هــر روز
پیگیــری م 
بــه او میگفتــم و پشــت گــوش میافتــاد ،ســرانجام دارد آمــاده میشــود.
باید ٔ
هفته ٔ
آینده مهندسان به ساختمان بروند!
گلههــای مــن از همــکاران و بعضــی عوامــل زیــاد شــده اســت ،گذاشــتهام ســر فرصــت بــا
آنهــا صحبــت کنــم.

 ،88/9/26پنجشنبه

امــروز توانســتم قــدری نفــس بکشــم .شــوت و خریــد آینــه تمــام شــد! حــاال فــاز پیچیـ ٔ
ـده
دیگــری شــروع خواهــد شــد؛ اتمــام بــه موقــع بــرش و انتقــال بــه فنالنــد نــزد اپتیــون!
امــروز فرصتــی پیــش آمــد تــا بــا حقیقــت و خسروشــاهی در مــورد گلههــا صحبــت کنــم.
ً
ً
عمــدا میخواســتم خسروشــاهی هــم باشــد .بــرای او حتمــا دیــدن ایــن جلســهها و
شــنیدن نــوع صحبتهــا هــم بــه جهــت کلــی آموزنــده اســت و هــم بــه جهــت خــاص لــزوم
پیشــبرد طــرح .جزئیــات خریــد رایانــه بــرای پژوهشــکده ،پیشفاکتورهــای مشــکوک کــه
حقیقــت درگیــر آن شــده بــود ،ناتوانــی در زمانبنــدی تحویــل ســاختمان و «خــودکار»
نبــودن حقیقــت در انجــام امــور و بعضــی جزئیــات دیگــر را ،گاهــی بــا الفــاظ تنــد و خشــن
بیــان کــردم .بــه عمــد هــم نخواســتم دکتــر اربابــی باشــد .گفتــم کــه قــرار اســت بــا هــم
ایــن طــرح را پیــش ببریــم و بــا ایــن شــرایط چنــد مــاه گذشــته مــن بســیار دغدغــه دارم کــه
نشــود ،چــون امــور مــا پیچید هتــر خواهــد شــد و ایــن روش مــا و ایــن منــش مــا توانایــی
انجــام پیشــبرد پــروژه را نــدارد! جلســه یــک سـ ٔ
ـاعته فشــردهای بــود امــا اثرگــذار!
ٔ
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حقیقــت قــول داده اســت کارهــای ســاختمان رصدخانــه تــا دوشــنبه تمــام شــود .چــون
شــنبه و یکشــنیه ایــران نیســت امــور را بــه طاهــری ،کارپــرداز مــا ســپرده اســت.

 ،88/9/28شنبه
امــروز بــه ســاختمان رصدخانــه سرکشــی کــردم .بســیار کارهــای ریــز مانــده اســت کــه
امــکان نــدارد تــا دوشــنبه تمــام شــود .قــول حقیقــت بیشــتر خیالــی بــود تــا واقعــی.
لیســتی از کارهــای الزامــی بــه دســت طاهــری دادم تــا انجــام دهــد .بایــد تــا دوشــنبه
ســاختمان را بــه مــا تحویــل دهنــد .واضــح اســت کــه روی حــرف هیچکــس نمیتوانــم
حســاب کنــم!
کارهــای ســاده مانــده اســت کــه هموطنــان عزیــز مــن بــه خاطــر ســادگی خیــال میکننــد
فــوری انجــام میشــود .حتــی یــک نفــر در بخــش پشــتیبانی نمیبینــم کــه تصــوری از
زمــان و فراینــد انجــام کارهــای متعــدد را داشــته باشــد .ا گــر فشــار روی کار نمیگذاشــتم
یکــردم دسـتکم ســه هفتــه دیگــر رفتــن
و کارهــای الزامــی را از کمتــر اولویـتدار جــدا نم 
بــه ســاختمان طــول میکشــید .جالــب اســت کــه همــه میگوینــد کاری نمانــده اســت امــا
تصــوری ندارنــد از زمــان الزم بــرای همیــن کارهــای سـ ٔ
ـاده انجــام نشــده!
یکــی از ایــن کارهــا :زیرپلههــا قــرار بــود آشــپزخانه کوچکــی شــامل یــک کابینــت بــا ســینک
+جــای مــوج پــز ایجــاد شــود .امــا هنــوز نــه نقش ـهای در کار بــود ،نــه بــا کابینتســازی
صحبــت شــده و نــه  !...میخواســتند یــک روزه ایــن کارهــا انجــام دهنــد .مطمئــن
هســتم تــا ســه هفتــه دیگــر هــم ایــن کارهــا تمــام نخواهــد شــد!

 ،88/9/30دوشنبه

دیــروز آقــای منتظــری (جانشــین اولیـ ٔـه امــام خمینــی) فــوت کــرد .امــروز مــن قــرار بــود بــه
اراک بــروم بــرای ســخنرانی در یــک همایــش .بــه خاطــر شــلوغی اطــراف قــم صرفنظــر
کــردم .و چــه خــوب شــد .همــه دســتپاچه بودنــد .هنــوز جزئیــات کمــی مانــده بــود

 144کتاب اول ،اسفند  ۸۵تا شهریور ۸۹

از ســاختمان .بــا ایــن همــه برنامهریــزی و دقــت ،بــرای مــن واضــح بــود کــه تــازه اگــر
بتواننــد شــب تــا دیــر وقــت بــه نظافــت بپردازنــد.
ً
همــه اصــرار داشــتند جابهجایــی بــه تأخیــر بیفتــد .صراحتــا مخالفــت کــردم .بایــد فــردا
جابهجایــی صــورت بگیــرد.
اصــرار مــن از ایــن جهــت بــود کــه یــک هفتــه قبــل از آمــدن آرنــه بــه ایــران وارد ســاختمان
شــده باشــیم و ایرادهــای آن را بــر طــرف کــرده باشــیم .برنامهریــزی کــردم کــه فــردا
بــدون حضــور مــن جابهجایــی انجــام شــود .حقیقــت از ســفر برگشــته بــود و میخواســت
تغییراتــی در برنامــه بدهــد کــه مخالفــت کــردم.

 ،88/10/2چهارشنبه
اسبابکشــی انجــام شــده بــود .هنــوز ریــز و درشــت کار مانــده اســت! جالــب اســت
همانهــا کــه میگفتنــد کاری نمانــده ،و هنــوز میبیننــد ســاختمان آمــاده نیســت ،تصــور
میکننــد کاری نمانــده .نگــران کــه بــا پــروژه چگونــه میتواننــد برخــورد کننــد! چگونــه از
ایــن افــراد تیمــی درســت بشــود کــه بتواننــد یــک مجموعــه کار بــا ســامت در زمــان مقــرر
تحویــل بدهنــد.
یخــورم کــه تصــور درســتی از مفهــوم زمــان
مرتــب بــه ایــن مشــکل ذهنــی مــا ایرانیــان بــر م 
نداریم!
دیــروز مجبــور شــدم کالس دانشــگاه را تعطیــل کنــم و بــرای جلســه بــا الریجانــی و
بهــزادی (مدیــر پشــتیبانی) بــه پژوهشــگاه بیایــم .گلههــای خیلــی صریحــی کــردم.
قــرار شــد بخــش مالــی مــا از بخــش پشــتیبانی مرکــز منفــک شــود و مــا حســابدار خــاص
خودمــان را داشــته باشــیم کــه از نزدیــک بــا عامــل مالــی مرکــز همــکاری کنــد .امیــدوارم از
هفتـ ٔـه آینــده ایــن کار عملــی شــود.

ٔ
رصدخانه ملی ایران
خاطرات

145

 ،88/10/7دوشنبه
شــنبه و یکشــنبه تاســوعا و عاشــورا بــود .از پنجشــنبه بــا خانــواده بــه کیــش رفتــه بودیــم.
خیلــی خســته بــودم و خانــواده هــم همینطــور .در طــول تابســتان هــم جایــی نرفتــه
بودیــم .از طــرف دیگــر معترضیــن ســبز قــرار بــود تاســوعا و عاشــورا تظاهــرات کننــد.
دیشــب کــه بــه تهــران برگشــتیم معلــوم بــود تظاهــرات ســنگین بــوده اســت ،امــا از ابعــاد
آن بیاطــاع بــودم .صبــح کــه بــرای جلسـ ٔـه واژهگزینــی بــه فرهنگســتان زبــان رفتــه بــودم
تــازه بــا ابعــاد فاجعــه دیــروز کمــی آشــنا شــدم .جلسـ ٔـه فرهنگســتان هــم تعطیــل شــد!
عــدهای امــروز را تعطیــل عمومــی اعــام کــرده بودنــد.
در الرک هــم روز پــر تنشــی حا کــم بــود .همــه از رویدادهــای دیــروز عصبــی بودنــد .هــر
تلنگــری افــراد را عصبــی میکــرد و پرخــاش میکردنــد .حفــظ آرامــش در پژوهشــکده
امــروز خیلــی از مــن انــرژی گرفــت .حقیقــت و رفتــار او بخشــی از ایــن تنــش بــود.
بعدازظهــر در نیــاوران قــرار بــود معــاون پژوهشــی جدیــد وزارت علــوم بیایــد ،آقــای
مهدینــژاد آمــد .اول هــم گــزارش رصدخانــه را خسروشــاهی داد .در آخــر جلســه افاضــات
فرمــود کــه بــرای اســتقالل مــا ایرانیــان الزم اســت بــه قــرآن و احادیــث مراجعــه کنیــم تــا
راهکار فکــر کــردن را بیاموزیــم و از غــرب مســتقل باشــیم .همــه متعجــب شــدند و ناراحــت
و افســرده از ایــن طــرز فکــر .مــن خیلــی تعجــب نکــردم و گفتــم بایــد از ایــن فکــر راهــی
بــرای انجــام کاری مثبــت ایــده بگیریــم.
بعــد هــم دوبــاره الرک و دوبــاره عصبانیــت! خسروشــاهی هــم مرتــب زود از کــوره در
ً
مـیرود .امــروز بــرای بــار ســوم عصبــی شــد .خوشــبختانه نســبتا ســریع خــودش را کنتــرل
کــرد.

 ،88/9/9چهارشنبه
شــنبه قــرار اســت آرنــه بیایــد .همــه ســعی میکننــد بــرای حداکثــر اســتفاده از حضــور وی
آمــاده باشــند .و هنــوز معلــوم نیســت بــرای تســت ســامانه حســگر مایکروترمــال آمــاده
بشــویم .ســامانه پایــش دیــد آمــاده شــده اســت و کار میکنــد.
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دیــروز بعدازظهــر جلســه داشــتیم بــا الریجانــی .تشــکر کــردم از همــه کــه کمــک کردنــد فــاز
اول طــرح را بــه خوبــی بــه پایــان برســانیم :خریــد شیشـ ٔـه خــام ،تشــکیل شــرکت  LTGو
پرداخــت اولیــن قســط و ایجــاد ســاختمان رصدخانــه و اســتقرار تیــم مهندســی .بــرای
لکــردن مجــدد شــورای راهبــری تصمیمگیــری شــد و اعضــا جابهجــا شــدند .قــرار شــد
فعا 
جلس ـهها فصلــی باشــد و اولیــن جلســه دور جدیــد (دور ســوم شــورای راهبــری) از اســفند
مــاه شــروع شــود.
دیــروز اولیــن جلسـ ٔـه شــورای راهبــری شــتابگر ملــی ایــران هــم تشــکیل شــد .چــه
واژه پروژههــای کالن و دو پـ ٔ
لذتبخــش اســت دیــدم بعــد از 11ســال کــه ٔ
ـروژه رصدخانـ ٔـه
ملــی و شــتابگر ملــی را در شــورای پژوهشهــای کشــور «جــا انداختــم» ا کنــون هــر دو
پــروژه بــه راه افتادهانــد! چــه مخالفتهــا کــه آن زمــان نمیشــد .اگــر اشــتباه نکنــم از
ســال  1375تــا  1377طــول کشــید تــا اولویتهــای علــوم پایــه بــه انضمــام ایــن دو پـ ٔ
ـروژه
کالن و تفکیــک پروژههــای خــرد و کالن در عــرف سیاس ـتگذاری ملــی ایــران تصویــب
شــد و مانــدگار شــد!

 ،88/10/10پنجشنبه
فــاز جدیــد بــه وضــوح شــروع شــده اســت و تأثیرگــذاری آن حــس میشــود .افــراد در
ســاختمان رصدخانــه مســتقر شــدهاند .ســاختمان پژوهشــکده آرامــش بیشــتری یافتــه
اســت .تــا دو مــاه آینــده شــاید بتوانیــم شـ ٔ
ـبکه مجموعــه پژوهشــکده را ترمیــم کنیــم .آن
وقــت اهــل پژوهشــکده هــم وضعیــت بهتــری خواهنــد یافــت.
انتظــار دارم در همیــن دو مــاه آینــده گــروه مهندســان بــه لونــد رفتــه و برگشــته باشــند و تــا
بیبنــم ایــن فــاز را چگونــه شــروع میکننــد .جــو سیاســی کشــور ملتهــب اســت و مــن ســعی
میکنــم ایــن التهــاب را از پژوهشــکده دور نگهــدارم.
شــنیدم قنبــری ،رئیــس انجمــن نجــوم ،گفتــه اســت بــرای شــرکت در شــورای راهبــری
هنــوز یــک شــرط دارد و آن رضایــت دکتــر ثبوتــی اســت .در عیــن اینکــه ایــن رابطـ ٔـه اســتاد
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شــاگردی را تحســین میکنــم .متأســفم کــه جامعـ ٔـه علمــی مــا هنــوز ایــن قــدر عقبافتــاده
اســت.
وقتــی فکــر میکنــم در ســال پیــش ثبوتــی چــه ضــرری بــه مــا زد و چــه احمقانــه بــه
نتــر میشــوم کــه هنــوز
نصیــری گفــت اطالعــات مکانیابــی را بــه مــا ندهــد مطمئ 
اجتمــاع علمــی در ایــران شــکل نگرفتــه اســت و مــا دهههایــی الزم داریــم تــا بــه یــک
مجموع ـهای تبدیــل شــویم کــه بتــوان نــام آن را «اجتمــاع علمــی» گذاشــت!

88/10/17
فــردا روز تولــدم اســت .هیــچ وقــت برایــم اهمیتــی نداشــته اســت .امــا نمیدانــم چــرا دو
روز پیــش نیمهشــب از خــواب بیــدار شــدم و بیاختیــار رفتــم بــه ســراغ نوشــتن متنــی بــا
عنوان«بــر مــزار خــودم».
یکــردم بــر ســر قبــر خــودم نشســتهام ،در گلیگــرد طالقــان و بــرای خــودم گریــه
تصــور م 
میکنــم  .از فکــر خــودم خوشــم آمــد! روی ســنگ قبــرم نوشــته بــودم« :رضــا منصــوری
ـ ـ ایــران را دوســت میداشــت و طالقــان را» تولــد  1326ـ مــرگ « 1388امســال مــرده
بــودم»! بارهــا راجــع بــه ایــن قضیــه فکــر کــرده بــودم .جدیــد نبــود .امــا بــه هنــگام نوشــتن
آن آرامشــی داشــتم عجیــب! زندگــی در ایــن کشــور راه و روش خــودش را دارد!
ایــن روزهــا آرنــه آمــده اســت و مرتــب مشــغول در جلس ـهها و مشــورتها .هنــوز وســائل
سگــر ریزدمائــی آمــاده نشــده اســت .مشــکل چــاه زیرزمینــی اســت .بــا همــه
آزمایــش ح 
ٔ
پیشبینــی بــاز هــم بــه موقــع انجــام نشــد! ســامانه پایــش دیــد هــم هنــوز اشــکال دارد.
امــا در مجمــوع همــه از پیشــرفت کار راضیانــد .جزئیــات ســفر تیــم مهندســی بــه لونــد
و برنامــه آنهــا بررســی شــد .بســیار راض ـیام از اینکــه ســاختمان جدیــد آمــاده شــد و همـ ٔـه
رویدادهــای رصدخانــه در همــان ســاختمان رخ میدهــد و از پژوهشــکده منفــک اســت.
فــردا نهــار در الرک همــه اعضــای رصدخانــه و پژوهشــکده بــا خانــواده دعــوت شــدهاند،
برنامـهای کــه مدتهــا پیــش میخواســتم برگــزار کنــم ،افتــاد بــه حــاال کــه بــد هــم نشــد.
مراحلــی را پشــت ســر گذاشــتیم!
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امــروز صبــح بــه مــن خبــر دادنــد ارزی کــه بــرای ســوئد-لوند ،فرســتادیم و خیــال
میکردیــم کــه دیگــر رســیده اســت ،برگشــته و بانکهــا از ارســال آن خــودداری کردهانــد
(بانکهــای اروپائــی) .بــه نظــر میرســید ایــن نتیجـ ٔـه ســختگیریهای جدیــد و شــدت
گرفتــن تحریمهاســت!
بایــد بــه دنبــال راههــای جدیــد بگردیــم .ا گــر ایــن پــول بــه حســاب لونــد واریــز نشــود
مشــکالت بســیاری خواهیــم داشــت .االن هــم مطمئــن نیســتم بــا ایــن تأخیــر بتوانیــم
برنامــه زمانبنــدی شـ ٔ
ـده ســفر مهندســان بــه لونــد را حفــظ کنیــم!
ٔ
همه این مشکالت در کنار افسردگی سیاسی و وحشت در جامعه و غر و لند اطرافیان!
نمیدانــم آینــده چــه بشــود .نمیخواهــم خیلــی هــم بــه آینــده فکــر بکنــم .و بیشــتر تمرکــز
کــردهام روی کار رصدخانــه! بــه نظــرم میرســد کــه در هفتههــای آینــده شــاید تحولــی
در اوضــاع سیاســی داشــته باشــیم .ا گــر روحانیــت غیردولتــی نتوانــد بخــش اقتدارگــرای
روحانیــت حکومتــی را وادار بــه آرامــش و پذیــرش حقــوق مدنــی مــردم بکنــد ،آن وقــت
ً
در روز  22بهمــن احتمــاال شــاهد اوجگیــری و شعلهورشــدن شــدیدتر اعتراضــات مردمــی
خواهیــم بــود همــراه بــا خشــونت بیشــتر .پــس از آن اعتبــار روحانیــت و اســام در میــان
مــردم بــه شــدت کاهــش خواهــد یافــت .دیگــر روحانیــت بــه ســختی بتوانــد بــه عنــوان
گــروه مرجــع در جامعــه باقــی بمانــد .یــک احتمــال جایگزین قشــر دانشــگاهی ،یــا متولیان
علــم نویــن اســت کــه بتواننــد گــروه مرجــع در جامعــه بشــوند .ایــن گــروه هنــوز بلــوغ الزم از
خــودش نشــان نــداده اســت ،امــا احتمــال چنیــن ر خدادی صفــر نیســت .در ایــن صــورت
بایــد گفــت روحانیــت شــیعه پــس از  1200ســال مرجعیــت خــود را بــرای همیشــه از دســت
خواهــد داد و ایــران و اســام دوران جدیــدی را شــروع خواهــد کــرد .انتظــار مــن چنــد ســال
قبــل ایــن بــود کــه چنیــن اتفاقــی ،ا گــر هــم بیفتــد ،پنجــاه یــا صــد ســال دیگــر باشــد .امــا
بــا رفتــار اقتدارگرایــان و کوتاهــی روحانیــت معتــدل بــه نظــر میرســد ایــن اتفــاق زودتــر
بیفتــد .درهــر صــورت روحانیــت بــا حالتــی جــدی روبــه رو اســت کــه از زمــان ساســانیان،
قبــل از اســام ،تاکنــون چنیــن نبــوده اســت!

ٔ
رصدخانه ملی ایران
خاطرات

149

 ،88/10/24پنجشنبه
دیــروز خبــر نا گــوار تــرور دکتــر علیمحمــدی (مســعود) ،دانشــجوی ســابق مــا و اســتاد
کنونــی دانشــگاه تهــران بــه ســرعت در تهــران پخــش شــد .امــروز تشــییع جنـ ٔ
ـازه وی بــود.
صبــح ســاعت  7:30بــه محــل منــزل وی نزدیــک شــدم خیابــان پــر بــود از ماشــینهای
پلیــس و پلیــس ضــد شــورش .فهمیــدم جــای مــن نیســت .مراســم آئینــی سیاســی بــود نــه
نطــور بــود .جــای تأســف اســت!
تشــییع جنــازه .بعــد هــم شــنیدم همی 
ایــن هفتــه آرنــه رفــت .آخریــن روز کــه بــا او جلســه داشــتیم بســیار خوشــحال بــود آزمــون
ریزدمائــی بــه خوبــی انجــام شــد .خسروشــاهی تمــام زحمــت خــود را کشــید تــا چــاه خــط
نطــور آزمــون سـ ٔ
ـامانه خــودکار دیــد
زیرزمیــن هــم باالخــره در آخریــن روز آمــاده شــد! همی 
هــم ســرانجام موفــق شــد .همگــی خوشــحال بودیــم کــه ایــن دو کار بــه ثمــر رســید.
ایــن دو آزمونــی بــود بــرای آمــاده کــردن زیرســاختهای فنــی مجموعـ ٔـه مــا .پــس از دو
ســال تــاش حداقــل زیرســاختها فراهــم شــده اســت و بــه نظــر میرســد افــراد هــم توانــا
هســتند.

 ،88/10/28دوشنبه
باالخــره امــروز اولیــن قســط پرداختــی مــا بــه شــرکت  LTGدر لونــد دریافــت شــد .آرنــه
متعجــب بــود کــه چــرا ایــن پرداخــت بیــش از  15روز طــول کشــیده اســت .نوشــتم کــه
پــول یکبــار بــه ایــران برگشــته و ســپس از طریــق دیگــر پرداخــت شــده اســت .بــه ایــن
ترتیــب دو کار شــوت و  LTGبــه جریــان افتــاد .مانــده اســت قــرارداد اوپتیــون بــرای تــراش
شیشــه کــه صحبــت فــردای مــا اســت.
امــروز قــرارداد را نــگاه کــردم و توضیحــات وکیــل را .بــر خــاف گفتــه اربابــی ،کــه چنــد بــار
تکــرار کــرده بــود ،کــه وکیــل گفتــه اســت مشــکلی نیســت مگــر موضــوع حقــوق فنالنــد یــا
ســوئیس بــرای رفــع اختــاف ،اشــکالها بســیار بیشــتر بــود .روز بــه روز [ ]...بیشــتر واقــف
میشــوم .کاری را کــه [ ]...برقــراری ارتباطــات!
دارم مصمم میشوم که [ ، ]...و شاید هم باید [ ]...تعیین بکنیم!
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 ،88/10/29سهشنبه
امــروز در دانشــگاه مراســم بــرای مرحــوم دکتــر علیمحمــدی گرفتــه شــده بــود .همــه
غمگیــن بودنــد!
بعدازظهــر جلســه در الرک در مــورد قــرارداد اوپتیــون بــود بیــش از دو ســاعت طــول کشــید.
ســیاههای از اصالحــات پیشــنهاد شــد و اصــرار کــردم فــردا اول وقــت بــرای آرنــه و تاپیــو
فرســتاده شــود .خسروشــاهی قــرار شــد متــن اصالحــات را آمــاده کنــد .حیــف .کاشــکی
و وقــت داشــت کــه یــک مــاه پیــش میگفــت ایــن قــرارداد چقــدر مشــکل دارد .همــه
نطــور کــه مــن میبینــم قــرارداد بــرای
اطالعــات امــروز یــک مــاه پیــش هــم آمــاده بــود .ای 
هفتــه آینــده کــه قــرار اســت بــه آلمــان برویــم بــرای امضــا آمــاده نخواهــد شــد! ایــن هــم
یــک ضعــف دیگــر از نیــروی انســانی!
خانــم رحیمــدل هــم از مجلــه نجــوم بــه دانشــگاه آمــد و کوتــاه فرصــت شــد صحبــت
کنیــم .خوشــبختانه مجلــه بــه راه اســت .نجــوم احیــا شــده اســت!]...[ .

 ،88/10/30چهارشنبه
باالخــره حوصلــه کــردم بــرای ویــزای ســوئد اقــدام کنــم .تقاضــای دو ســاله کــردم کــه
پذیرفتنــد .ا گــر تــا هفتــه آینــده اعــام شــود بــه آلمــان خواهیــم رســید .وگرنــه خسروشــاهی
و اربابــی خواهنــد رفــت!
خانــم تقـیزاده منشــی رصدخانــه چنــد هفتــه اســت کــه تصــادف ســختکرده و زمینگیــر
شــده اســت .خانــم رضائــی موقــت بــه جــای او آمــده اســت .شــاید پــس از آمــدن تقـیزاده
بــه پژوهشــکده منتقــل بشــود .بــه نظــر میرســد بخــش تواناتــر شــده اســت و بعضــی
ضعفهــا [ ]...جبــران میشــود .حســابداری مــا باالخــره از مرکــز جــدا شــد .حســابدار
آوردیــم و تیــم مســتقل بــا هماهنگــی عامــل ذیحســابی مرکــز تشــکیل دادیــم.
همچنیــن کمیتــه علمــی دســتیار گرفــت ،خانــم افتخــارزاده .بــه ایــن ترتیــب ایــن کمیتــه
نتــر خواهــد شــد.
هــم کارش روا 
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دکتر راهوار هم از همین هفته همکاری مجدد خود را با ما شروع کرد!
اتفــاق دیگــر ،اینکــه پــس از دو هفتــه انتظــار کــه شــاید قنبــری بپذیــرد یــا بــدون ثبوتــی
ً
بــا شــورای راهبــری جدیــد همــکاری کنــد ،قطــع امیــد کــردم .رســما نامـهای بــه انجمــن
نجــوم نوشــتم کــه نماینــدهای معرفــی کننــد ،تــا جــواب چــه باشــد .باالخــره انجمــن شــاید
بلــوغ از خــودش نشــان بدهــد! گرچــه امیــدوار نیســتم! مبشــر هــم پذیرفــت عضــو شــورای
راهبــری باشــد و اولیــن جلســه را حــدود یــک مــاه دیگــر برگــزار خواهیــم کــرد!

 ،88/11/2جمعه
صبــح بــه الرک ســر زدم .از آرنــه پیامــی آمــده بــود مرتبــط بــا اصالحاتــی کــه بــه قــرارداد
شــرکت اوپتیــون بــرای تــراش آینــه پیشــنهاد کــرده بودیــم .بــه وضــوح نگــران بــود کــه
ایــن اصالحــات نکنــد تاپیــو را عصبانــی کنــد .محترمانــه میگفــت موضــوع بــه گون ـهای
بــه تاپیــو منعکــس شــود کــه تحمــل شــنیدن آن را داشــته باشــد.
حــق داشــت .بیجهــت [ ]...و هــم وارد جزئیــات بشــود و بــه موقــع هشــدار دهــد .الزم
یکــردم .حقیقــت مثــل همیشــه
یشــدم و اعتمــاد نم 
بــود خــودم بــه موقــع وارد قــرارداد م 
دیــر وارد عمــل میشــود .ایــن بــار هــم تــازه روز سهشــنبه مــواد قــرارداد را بررســی کــرده
بــود .ســپهر اربابــی هــم چندیــن بــار گفتــه بــود بــه نظــر وکیــل قــرارداد اشــکال کلــی نــدارد و
تنهــا موضــوع حقــوق کشــور فنالنــد یــا کشــور دیگــر مثــل ســوئیس بایــد حــل شــود .در مــورد
ایــن قــرارداد بــه وضــوح شــلختگی کردیــم ]...[ .کمتــر اعتمــاد میکنــم.
تــرور علیمحمــدی مــا را واداشــته اســت فکــر کنیــم تــا چــه حــد تبلیغــات در مــورد طــرح
رصدخانــه مفیــد اســت .دیــروز راهبــرد جدیــدی تنظیــم کــردم کــه فــردا بــا مدیــران مطــرح
کنــم بــه نظــرم میرســد تبلیغــات را بــه اطالعــات بیخطــر محلــی ،ماننــد رفــع آلودگــی
نــوری ،اندازهگیــری درخشــندگی ،تاریــخ نجــوم و از ایــن دســت اطالعــات محــدود کنیــم.
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 ،88/11/3شنبه

امــروز معلــوم شــد بــه خاطــر اصــرار تاپیــو در پرداخــت بایــد همـ ٔـه وجــه یکجــا بــه یــک
بانــک اروپائــی واریــز شــود ،مــا بــاز همــان مشــکالت پرداخــت بــه شــوت را خواهیــم
ً
داشــت .ایــن هــم نکت ـهای اســت کــه میتوانســتیم قبــا از آن مطلــع باشــیم و همزمــان
بــا موضــوع شــوت حــل کنیــم .هیچکــس بــاز هــم توجــه نکــرد! [!]...

 ،88/11/12دوشنبه
دیــروز صبــح ســاعت  4:30از آلمــان بــه منــزل رســیدم ســاعت  10صبــح هــم امتحــان
جامــع در دانشــگاه بــود کــه میبایســت میرفتــم .دیشــب تنهــا اولیــن شــبی بــود کــه پــس
از ســه یــا چهــار شــب خــواب طوالنــی میتوانســتم بکنــم کــه البتــه چنــدان آرام نبــود.
[ ]...تنهــا توانســتم شــام بچههــا را بدهــم ،قــدری بــا آنهــا درس بخوانــم! ایــن هــم اصــل
زندگــی اســت :ســاختن بــا همــه جــور مســئلهها .امــا رصدخانــه! کــس یــا کســانی کــه روزی
ایــن یادداش ـتها را میخواننــد خــوب اســت متوجــه باشــند کــه زندگــی رنگهــا دارد!
مذا کــرات در آلمــان خــوب بــود .بــاز دیــد از شیشـ ٔـه خــام و قــرار بعــدی بــرای انتقــال بــه
فنالنــد بــدون مســئله بــود .آرنــه و تاپیــو هــم بودنــد .مذا کــره بــر ســر قــرارداد بــا تاپیــو
چنــدان سرراســت نبــود امــا بــه خوبــی تمــام شــد .بــر ســر چگونگــی پرداخــت هــم ســرانجام
بــه نتیجــه رســیدیم .بــه نظــر میآیــد مشــکلی در راه نباشــد مگــر مجــوز صــدور از فنالنــد
کــه هنــوز بــه انجــام نرســیده اســت .امیــدوارم ایــن مشــکل هــم رفــع شــود .دو هفتــه دیگــر
موعــد رفتــن مهندســان بــه لونــد اســت کــه ایــن برنامــه هــم خــوب پیــش م ـیرود.
االن کــه ایــن یادداشــت را مینویســم ســاعت  7:30صبــح در فرهنگســتان زبــان اســت.
آرامــش خوبــی اینجــا دارم و واژهگزینــی آرامشبخــش اســت.

 ،88/12/1شنبه

هفتـ ٔـه 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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نکــردم .قــرار شــد اول برنامههــای مربــوط بــه قلههــا را روشــن و هماهنــگ کنیــم .بســیار
ً
نگرانــم کــه امســال هــم دیــر بشــود و از زمــان مفیــد قلههــا اســتفاده نکنیــم .اتفاقــا طــی
دو جلســه مفصــل بــا اربابــی تــازه بــرای او روشــن شــد کــه چقــدر ایــن برنامههــا پیچیدگــی
دارد و تــا چــه انــدازه برنامهریــزی جزئــی الزم اســت .تعجــب کــردم [.]...
ً
آمــوزش مهندســان در لونــد ظاهــرا خــوب پیــش م ـیرود .قبــل از ســفر تنهــا یــک نکتــه را
تأ کیــد کــردم .گفتــم برنامـ ٔـه همــکاری بــا  LTGبــه خوبــی پیــش خواهــد رفــت .امــا اگــر
یــک در صــد هــم احتمــال شکســت همــکاری بــه هــر دلیــل (منظــورم دلیلهــای سیاســی
و تحریــم بینالمللــی ایــران بــود) باشــد ،شــما بایــد در همیــن اولیــن ســفر بــا ایــن دیــد
اطالعــات جــذب کنیــد کــه بقیـ ٔـه راه را تنهــا بــدون  LTGبایــد پیــش ببریــد و تلســکوپ را
طراحــی کنیــد.
قــرار داد اوپتیــون هنــوز نهایــی نشــده اســت .بــه خصــوص موضــوع بیمــه بــاز اســت.
شــرکتهای بیمــه نمیپذیرنــد ،از طــرف دیگــر تاپیــو گفتــه اســت مــوارد دیگــر از جملــه
صیقــل شیشـ ٔـه تلســکوپ هرشــل هــم بــدون بیمــه بــوده اســت!

 ،88/12/13پنجشنبه
امــروز والدت حضــرت محمــد اســت و تعطیــل .دیــروز عصــر کــه بــه منــزل مــی آمــدم آرنــه از
ماینتــس زنــگ زد (آلمــان) .شیشـ ٔـه خــام بــه خوبــی بســتهبندی شــده و بــار زده بودنــد بــا
راننــده کامیــون هــم صحبــت کــرده بــود .میگفــت آدم بســیار بــا تجربـهای اســت .هنــوز
حرکــت نکــرده بــود .منتظــر ســاعت  10شــب بــه وقــت محلــی بودنــد کــه پلیــس اجــازه
حرکــت بدهــد .ایــن لحظـ ٔـه جالبــی بــرای مــا بــود .باالخــره بــا تمــام مشــکالتی کــه داشــت
شیشــه ســالم تحویــل داده شــد.
هفتـ ٔـه پیــش شــوت اعــام کــرد آخریــن تســت [ ]...شیشــه را نتوانســتهاند انجــام
دهنــد چــون دستگاهشــان شکســته اســت! میبایســتی ایــن مشــکل را بــا توافــق حــل
میکردیــم .همــان موقــع تاپیــو از فنالنــد اطــاع داده اســت کــه کشــتیهای یخشــکن
یشــد کشــتی مــا نمیتوانســت بــه بنــدر تورکــو در
آمــاده اعتصابانــد ،کــه ا گــر شــروع م 
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فنالنــد برســد .خوشــبختانه پریــروز خبــر رســید کــه کارکنــان کشــتیهای یخشــکن بــه
توافــق رســیدهاند و اعتصــاب نخواهنــد کــرد .بــه ایــن ترتیــب بــه نظــر میرســد بــار مــا بــه
مقصــد خواهــد رســید .مــن هــم یکشــنبه بــه لونــد مـیروم کــه هــم شــرکت  LTGرا ببینــم
هــم بــا آرنــه بــه تورکــو بــروم و موقــع رســیدن و دریافــت شیشــه در آنجــا باشــم.
عــاوه برایــن هنــوز چنــد مــاده از قــرارداد اوپتیــون مانــده بــود .بــه خصــوص موضــوع
مربــوط بــه بیمــه و خســارت .خوشــبختانه ایــن بخــش هــم توافــق شــده بــود و آرنــه گفــت
قــرارداد هــم تمــام اســت.
بــه ایــن ترتیــب بــه نظــر میرســد از هفتـ ٔـه آینــده شیشـ ٔـه مــا در شــرکت اوپتیــون خواهــد
بــود بــرای صیقــل ،بــه ایــن امیــد کــه در ســال بعــد بــه مــا تحویــل داده شــود .و امیــدوارم
بــه مشــکل صــدور مجــوز از فنالنــد برنخوریــم .هنــوز ایــن مجــوز صــادر نشــده اســت و مــن
پذیرفتـهام کــه ایــن خطــر را بکنیــم.
خبــر خــوب دیگــر اینکــه در جلس ـهای کــه چنــد روز پیــش (دوشــنبه) بــا نماینــده بانــک
مرکــزی داشــتیم در جــواب مــا کــه بــرای تهیـ ٔـه قطعاتــی بــا مشــکل مواجــه خواهیــم بــود
پیشــنهاد کــرد از شــرکتهایی وابســته یــا مرتبــط بــا ایــن بانــک اســتفاده بکنــم کــه
سفــردا قــرار اســت آقــای حقیقــت
تجرب ـهای طوالنــی در خریــد از خــارج دارنــد .شــنبه پ 
چنــد مــورد خریــد را کــه بــه دنبــال آن هســتیم بــه عنــوان آزمایــش بــه آنهــا وا گــذار کنــد.
مهندســان هــم برگشــتند و بــه نظــرم میآیــد در ادامــه کار بــا مشــکلی مواجــه نخواهیــم
بــود ،مگــر رفتــار توربــن اندرســن کــه احتیــاط میطلبــد .او رابطـ ٔـه خوشــی بــا ایــران ،بــه
یشــد از ایــن همــکاری ســر بــاز م ـیزد .شــاید جدیــت و
دالئــل سیاســی نــدارد و ا گــر م 
حرف ـهای بــودن تیــم مــا او را متقاعــد کنــد کــه در رفتــار خــود تجدیــد نظــر کنــد.

 ،88/12/15شنبه

قــرار بــود امشــب بــه ســمت لونــد بــروم و از آنجــا بــه تــورال بــرای تحویــل شیشـ ٔـه خــام بــه
شــرکت اوپتیــون .امــا همـ ٔـه اخبــار حا کــی از آن بودنــد کــه دریــای بالتیــک یـخزده اســت و

ٔ
رصدخانه ملی ایران
خاطرات

155

بعضــی کشــتیها هــم گرفتــار شــدهاند .بــار مــا هــم در بنــدر روســتوک منتظــر ورود کشــتی
اســت کــه معلــوم نیســت کــی اتفــاق بیفتــد .فکــر همــه چیــز را کــرده بودیــم مگــر ایــن را!
تصمیــم گرفتــم ســفرم را دور روز بــه عقــب بینــدازم .تلفنــی بــا آرنــه صحبــت کــردم .او هــم
گفــت کــه امــکان نــدارد شیشـ ٔـه خــام دوشــنبه یــا سهشــنبه بــه تورکــو ،بعــد بــه تــورال برســد.
گفتــم بــه هــر حــال مــن س هشــنبه بــه لونــد خواهــم آمــد .چــه دریــا بــاز باشــد چــه نــه! بــه
انــدازه کافــی حــرف و کار در لونــد هــم داریــم.
بــه خصــوص جلسـهای کــه امــروز بــا خسروشــاهی و اربابــی داشــتم مــن را بــه ایــن نتیجــه
رســاند .الزم بــود بــا آرنــه و توربــن صحبــت کنــم .هنــوز در  LTGمشــکالت راهانــدازی
وجــود داشــت .ســپهر هــم از لونــد دســتاورد چش ـمگیری نداشــت .هنــوز ندیــدهام []...
ارتبــاط! ایــن موضــوع  LTGمــن را نگــران میکنــد و الزم دانســتم چنــد روزی آنجــا باشــم
و بــه تفصیــل جزئیــات را حــس کنــم تــا بتوانــم بــرای آینــده برنامهریــزی کنــم.
امــروز بــه لونــد رســیدم .مجیــد آلابراهیــم در فــرودگاه کپنهاگ منتظرم بــود .در راه قدری
بــا او صحبــت کــردم .از رفتــار مهندســان کــه در لونــد بودنــد .تفــاوت رفتــاری و اطالعــات
فنــی آنهــا .نگاهــش بــه پــروژه .پیچیــده شــدن بخشهایــی از ســامانه مایکروترمــال
در تهــران .میدانســتم خسروشــاهی نظــر مســاعدی بــه مجیــد نــدارد .امــا اطالعــات او
ً
برایــم جالــب بــود .معمــوال در مــوارد فنــی چیــزی کــه نمیدانســت نمیگفــت .و البتــه نظــر
خسروشــاهی نســبت بــه او کلــی بــود .او را در جــای خــودش نمیدیــد .مجیــد از مجلـ ٔـه
نجــوم هــم گفــت و عالقهمنــد بــه دانســتن اوضــاع آنجــا بــود.
بــه شــرکت  LTGحــدود ظهــر رســیدیم .بالفاصلــه بــا آرنــه مشــغول صحبــت شــدم .یــک
ســاعتی صحبــت کردیــم قبــل از اینکــه بــه ناهــار برویــم بــا توربــن و آرنــه کــه در رســتوران
ایرانــی منتظــر مــا بودنــد .صحبــت با آرنه بیشــتر پیرامــون برنامه ٔ
آینده  LTGو مهندســان
نکــه چــه وظیفـهای بــه عهــدهاش بگذاریــم.
بــود .از وضــع ســپهر هــم صحبــت کردیــم .ای 
قــرار شــد پــس از نــوروز چنــد هفت ـهای بــه لونــد بــرود و روی طراحــی مفهومــی و برنامــهٔ
ســه سـ ٔ
ـاله  LTGکار بکنــد .از آرنــه هــم خواســتم زودتــر طرحــی اولیــه از تلســکوپ را بــه
صــورت پویانمایــی آمــاده کنیــم کــه بــرای امــور رســانهای در ایــران نیــاز داریــم .از ایــن
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ایــده خوشــش آمــد و قــرار شــد طــی  4تــا  6مــاه آینــده چنیــن طرحــی آمــاده بشــود .قــرار شــد
مجیــد در ایــن زمینــه کمــک کنــد.
در مــورد ابــزار هــم بــا آرنــه صحبــت شــد .گفــت کــه تیــم  LTGآمادگــی دارد در ایــن زمینــه
هــم کمــک کنــد .همچنیــن نگرانـیاش را از درگیریهــای بســیار خسروشــاهی ابــراز کــرد
ٔ
عهــده
نکــه او بایــد بیشــتر بــه مــوارد علمــی برســد .در مــورد وظایفــی هــم کــه بــه
و ای 
مهندســان اســت بــه تفصیــل صحبــت کردیــم .موضــوع رفتــار توربــن هــم مطــرح شــد
کــه میگفــت نبایــد نگــران ایــن موضــوع بــود .مــن هــم بــه عمــد فقــط شــنونده مانــدم.
میدانســتم ابــراز نظــرم فقــط کار را مشــکلتر میکنــد .رفتــار او را طبیعــی و قابــل انتظــار
میدانســتم.
ســر نهــار بیشــتر حرفهــای محلــی میزدیــم .بــه هیچوجــه وارد نگرانــی تیــم مــا از رفتــار
توربــن نشــدم .وانمــود کــردم مجموعـ ٔـه تیــم  LTGو مهندســان در تهــران بــه خوبــی بــا
هــم کار میکننــد .میدانســتم بهتریــن کار و مؤثرتریــن بــرای ادامـ ٔـه همــکاری ،ســکوت
در اینگونــه مــوارد اســت.

 ،88/12/17دوشنبه
امــروز صبــح بــا آرنــه بــه ســمت تورکــو حرکــت کردیــم .در فــرودگاه تاپیــو منتظــر مــا بــود.
بــا ماشــین او یــک راســت بــه ســمت رصدخانـ ٔـه تــورال و کارگاه تــراش آینــه رفتیــم .هــوا بــه
نســبت ســرد و زمیــن پوشــیده از بــرف بــود .میدانســتم کــه آینــه امــروز و فــردا بــه اینجــا
نخواهــد رســید .تاپیــو میگفــت ایــن اعتصــاب کارکنــان بنــدر ممکــن اســت چنــد هفتــه
بــه درازا بکشــد.
یکــردم پنجــاه ســال پیــش اینجــا بــا تــراش یــک
کارگاه دیدنــی بــود .تمــام مــدت فکــر م 
عدســی کوچــک نیــم متــری شــروع بــه کار کــرد و حــاال شــهرت جهانــی دارد بــرای کارهــای
بســیار دقیــق .چــرا مــا نتوانیــم .چــرا مــا حــاال در ایــران شــروع نکنیــم .میدانســتم کــه
نمیشــود .امــا هنــوز فکــر میکنــم بایــد راهــی پیــدا شــود کــه مــا خودمــان در ایــران کار را

ٔ
رصدخانه ملی ایران
خاطرات

157

نقــدر اســت کــه ایــن
شــروع کنیــم .بــه نظــر نیــاز ایــران بــه آینههــا و عدسـیهای دقیــق آ 
صنعــت را بــه راه بیندازیــم.
تاپیــو موقــع بازدیــد توضیحــات فنــی هــم داد .تــازه متوجــه شــدم چــرا شــش مــاه هنــوز
آمادگــی میخواهــد تــا کار صیقــل شــروع شــود .ابتــدا الزم بــود ســقف کارگاه باالتــر بــرود.
ایــن کارگاه بــرای تــراش آینـ ٔـه تلســکوپ هرشــل ســاخته شــده بــود کــه فاصلـ ٔـه کانونــی
بســیار کوچکتــری داشــت .بــرای تســت اپتیکــی آینـ ٔـه مــا فاصلــه بیشــتری الزم بــود.
بعضــی قســمتهای مکانیکــی دیگــر ،از جملــه بــازوی تــراش ،هــم الزم بــود تغییــر کنــد.
از ســفر راضــی هســتم .حضــور و صحبتهــا بعضــی مســئلههای پیچیــده را حــل میکــرد.
با تاپیو متن قرارداد را به تفصیل مرور کردیم (بخش فنی مربوط به قرارداد را).
گرچــه صبــح رســیده بودیــم امــا صحبتهــای مــا تــا حــدود  4بعدازظهــر طــول کشــید ،کــه
بعــد هــم بــه هتــل رفتیــم و ســاعت  5:30بــرای شــام قــرار گذاشــتیم .بــه هتــل کــه رســیدم
یادداشــتی []...

 ،88/12/18سهشنبه
امــروز بــا اتوبــوس از تــورال بــه هلســینکی آمــدم .محمــد ســهرابی آنجــا منتظــرم بــود.
جوانــی کــه شــش یــا هفــت ســال پیــش کمکــش کــردم بــورس بگیــرد بــرای تحصیــل در
خــارج در زمینــه گلسنگشناســی .روزی پیــش مــن آمــده بــود یــا نامـهای نوشــته بــود کــه
لســنگ کمــک میخواهــد .از روســتایی در جلفــا! از آقــای
بــرای تحقیقــات در زمینـ ٔـه گ 
دکتــر ُمــر خواهــش کــردم بــه جــای مــن پیــش ایــن جــوان بــرود ببینــد چــکار میکنــد.
معلــوم شــد در روســتا بــا پــول چوپانــی پــدر آزمایشــگاهی راهانــدازی کــرده اســت .بیــش
لســنگ جمــع کــرده اســت .میکروســکوپی خریــده اســت و  ...هــر چــه
از هــزار گونــه گ 
توانســتم کمــک کــردم بــه او .از جملــه اینکــه بتوانــد دوربیــن خوبــی بخــرد بــرای
عکسهایــی کــه میخواهــد از گلســنگها بگیــرد .بعــد هــم کــه لیســانس گرفــت،
گرچــه مغایــر آئیننامههایــی وزارت بــود امــا بــه شــورای بــورس قبوالنــدم کــه خــوب
اســت بورســیه شــود و شــد! حــاال میبینــم در فنالنــد بــه عنــوان دانشــجوی دکتــری گل
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سنگشناســی بینالمللــی شــده اســت .بــه زودی دفــاع میکنــد .همســرش هــم ایرانــی
چشــناس اســت .شــب میمهــان منــزل آنهــا بــودم .قبــل از آن هــم بــه دانشــگاه
اســت و قار 
و دفتــر او رفتیــم و از کارش توضیــح داد .قــدری هــم شــهر را گشــتیم .کمکــی کــه مــن
کــردم قابلتوجــه نبــود ،امــا توجــه مــن بــه ایــن مــورد بســیار اثرگــذار بــود کاشــکی همــه
نقــدر توجــه و قــدرت تشــخیص داشــتند ،آن وقــت رشــد مــا بســیار ســریع و قابلتوجــه
ای 
میشــد! یــک ذره کمتوجهــی مــن شــاید ایــن کارشــناس بینالمللــی را بــه یــک جــوان
افســرده ،مثــل هــزاران نفــر دیگــر ،تبدیــل میکــرد.

 ،88/12/19چهارشنبه
ساعت  11به فرودگاه رسیدیم و []...
پنجشــنبه صبــح بــه دفتــر رفتــم ،گرچــه حــدود  3:30صبــح بــه منــزل رســیده بــودم .هنــوز
از تــورال و اعتصــاب خبــری نبــود .صحبــت ایــن بــود کــه شــاید مســیر کشــتی عــوض بشــود
و بــه جــای بنــدر تورکــو بــه هلســینکی بــرود ،کــه ایــن مجــوز جداگان ـهای الزم داشــت.
ً
قبــا صحبــت ایــن شــده بــود کــه ا گــر راهــی بــاز شــد و شیشــه بــه تــورال رســید خسروشــاهی
بــرای تحویــل بــرود.

 ،88/12/21جمعه
خسروشــاهی تلفــن زد کــه بــه نظــر میرســد راه هلســینکی بــاز شــده اســت (مجــوز داده
شــده) و ا گــر ایــن جــور باشــد دوشــنبه شیشــه بــه تــورال میرســد .گفتــم بســیار خــوب شــنبه
ا گــر خبــر قطعــی بــود فرصــت هســت کــه بلیــط تهیــه کنــد.
حــاال کــه ســفرم را مــرور میکنــم ،گرچــه شیشــه بــه تــورال نرســید ،امــا ســفر را موفقیتآمیــز
میبینــم .صحبــت حضــوری در محــل ،در لونــد و ونیــز در فنالنــد در محــل کارگاه تــراش
و رصدخانـ ٔـه تــورال و صحبــت در محــل بــا افــراد مختلــف گــردش کار مــا را روانتــر میکنــد.
بــه وضــوح میدیــدم کــه هــم تیــم لونــد و هــم تــورال احســاس بهتــری نســبت بــه ایــن
همــکاری حــس کردنــد .همــه چیــز را  emailو تلفــن حــل نمیکننــد .احســاس انســانی
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رو در رو چیــز دیگــری اســت .نگرانــی مــن حــاال فرهنــگ کاری تیــم مهندســی ،توانایــی
اربابــی ،و نیــز مشـ ٔ
ـغله زیــاد خسروشــاهی اســت.
اینکــه بعــد از گذشــتن مدتــی اربابــی و تیــم مهندســی هنــوز برنامـ ٔـه کاریشــان را بــرای
مــاه آینــده بــه مــن ندادهانــد نگرانکننــده اســت .بــه خصــوص کــه قبــل از ســفر گفتــم کــه
هرکــدام در حــد یــک پارا گــراف کاری کــه بــر عهدهشــان گذاشــته شــده بــه مــن بدهنــد.
امــا او ایــن کار را نکــرد!

 ،89/1/9دوشنبه
امــروز صحبــت مفصلــی بــا اربابــی داشــتم .خــودش مایــل اســت صحبــت کنــد .از اینکــه
چــه مشــکلی در کارهــا و رفتــارش میبینــم .هنــوز [ .]...ویژگــی خوبــش ایــن اســت کــه
از رفتارهــای تنــد دیگــران نســبت بــه خــودش ناراحــت نمیشــود یــا ا گــر هــم میشــود
واکنــش تنــد نشــان نمیدهــد .بــه او گفتــم کــه جزئیــات کار را تــا انتهــا نمیبینــد و
بــه همیــن جهــت در زمانبندیهــا اشــتباه میکنــد ،طــوری کــه مــن همــواره نگــران
کارهایــی هســتم کــه او مســئولیتش را پذیرفتــه اســت .هنــوز مطمئــن نیســتم [ ]...اســت.
هــادی قربانــی از اعضــای گــروه مهندســی بــا مــن صحبــت داشــت .اصــرار بــه اینکــه ا گــر
بشــود کار جــاریاش را در نیــروگاه حفــظ کنــد و ماننــد شــش مــاه قبــل بــا مــا همــکاری
کنــد .نظــر مــن موافقــت نبــود و بــه او گفتــم ایــن کار چــه اشــکالهایی دارد .امــا بــه او
گفتــم باشــد تــا مــن فکــر بکنــم و بعــد تصمیــم بگیریــم.

 ،89/1/10سهشنبه
امــروز آخــر وقــت تنهــا کســی کــه گــزارش فرســتاد مســیح حنیـفزادگان از گــروه مهندســی
بــود .گــزارش افضلیفــر را ندیــدهام .فــردا قــرار اســت صحبــت تلفنــی جمعــی بــا آرنــه
داشــته باشــیم .بــه نظــر میرســد جلسـ ٔـه قبــل از عیــد و فشــار مــن بــه لحــاظ نظــم کارهــا
کمــی اثــر گذاشــته اســت.
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از چگونگــی کارهــای ســایت راضــی نیســتم .نگرانــم کــه بــاز هــم کارهــا بــه موقــع انجــام
نشــود .بــه خصــوص کــه ســپهر دیــروز اطالعــات جدیــدی مـیداد از حجــم کارهــای قلــه و
مبلــغ قــراردادی کــه بایــد بســته شــود.

 ،89/1/12چهارشنبه

امــروز جلسـ ٔـه مدیریتــی داشــتیم قبــل از تمــاس تلفنــی بــا تیــم لونــد ،در ایــن جلســه
معلــوم شــد هنــوز مشــکالت پیچیــده و زمانبــری بــر ســر راهمــان اســت تــا بــرای نصــب
ـال داده ،آمــاده بشــویم .نگرانــی مــن دارد بیشــتر
تجهیــزات مایکروترمــال ،و نیــز انتقـ ِ
میشــود .بــرای همــه در جلســه روشــن کــردم کــه ایــن جــور بیمســئولیتی در قبــال کارهــا
خطرنــاک اســت و آینـ ٔ
ـده ناجــوری را بــرای مــا ترســیم میکنــد .مــا همـ ٔـه اطالعــات امــروز
را در اوائــل مــاه اســفند هــم داشــتیم کــه بتوانیــم زودتــر تصمیــم بگیریــم یــا بــه اجــرای
تصمیمهــا بپردازیــم.
ســپهر بــا آرنــه هماهنــگ کــرده بــود کــه هفتــه آینــده بــه لونــد بــرود .گفتــم بایــد بــا آرنــه
صحبــت کنــم .کار قلههــا هنــوز روی هــوا اســت!
تلفــن جمعــی برقــرار شــد .آرنــه گــزارش مســیح و بهــروز افضلیفــر را دیــده بــود و راضــی
بــود .در مــورد ســپهر گفتــم آمدنــش بــه لونــد کار قلــه را بــه تأخیــر میانــدازد .پــس از بحــث
قــرار شــد بــه جــای دوشــنبه آخــر هفتــه آینــده بــه لونــد بــرود تــا در چنــد روزی کــه وقــت
هســت تکلیــف کارهــا را اینجــا روشــن بکنیــم.
ٔ
عــاوه یــک
یشــود کــه مــا یــک مســئول قلــه نیــاز داریــم بــه
روز بــه روز مشــخصتر م 
مهنــدس سرپرســت تیــم مهندســی!
در مــورد قربانــی هــم بــا تیــم مشــورت کــردم .قــرار شــد بــه او تــا پایــان فروردیــن مهلــت
بدهیــم ،تمــام وقــت بــا پــروژه یــا اســتعفا.
بعــد از ایــن قــرار بــا اربابــی کــه قــرار شــد او بــه قربانــی منتقــل کنــد .بــه مــن زنــگ زد ،در
یگــذارد کــه او هــم بشــنود .میگفــت قربانــی
حضــور قربانــی گفــت کــه روی بلندگــو م 
نپذیرفتــه اســت بمانــد امــا پیشــنهاد خــودش (اربابــی) ایــن اســت کــه تــا پایــان کاری کــه
ٔ
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در اختیــارش اســت ،ل ـیاوت تلســکوپ ،کارش را ادامــه دهــد .مــن از اربابــی عصبانــی
شــدم کــه چــرا درک نمیکنــد چنیــن موضوعــی را نبایــد تلفنــی آن هــم در حضــور قربانــی
مطــرح کنــد .بــا مالطفــت گفتــم پیشــنهاد بــدی نیســت امــا باشــد در جلسـ ٔـه مدیریــت
مطــرح شــود .متأســفم [.]...

 ،89/1/14شنبه
روز پنجشــنبه وضعیــت موجــود ،از جملــه مشــکل قربانــی را بــه اطــاع آرنــه رســاندم .امــروز
پیــام مفصلــی داده بــود .پذیرفتــه بــود کــه قربانــی دیگــر همــکاری نکنــد و اینکــه چگونــه
نطــور مســئول بــرای قلــه بــه جــای اربابــی و نیــز
بــرای او جایگزیــن پیــدا کنیــم .همی 
یــک مهنــدس نرمافــزار .احســاس میکنــم الزم اســت زودتــر بــه ایــران بیایــد و از نزدیــک
بــاز صحبــت کنیــم .امــا ایــن هفتــه کــه قــرار اســت مهندســان برونــد (مســیح و بهــروز) و
نطــور کارهــای قلــه در تهــران کــه هنــوز مــن
اربابــی .در لونــد کار زیــاد خواهــد بــود .همی 
را نگــران میکنــد.
امــروز ماشــین فــرز و بــرش و قطعــات گونا گــون کــه بــرای بخــش توسـ ٔ
ـعه فنــاوری ســفارش
داده بودیــم رســید .خوشــحالکننده بــود .امیــدوارم در شــش مــاه آینــده کارگاه []...
کارایــی داشــته باشــیم .پشــتیبانی خوبــی بــرای رصدخانــه خواهــد بــود.

 ،89/1/16دوشنبه
امــروز جلس ـههای مفصلــی هــم مدیریتــی و هــم بــا کارمنــدان و هــم بــا تیــم مهندســی
جداگانــه داشــتیم .الزم بــود بعضــی حرفهــا زده شــود و بعضــی نگرانــی کــه ابــراز شــود.
ً
از جملــه تصمیــم در مــورد آقــای مهنــدس قربانــی ،کــه قــرار شــد قطعــا بــا مــا همــکاری
نکنــد .خــودش بــا توجــه بــه اصــرار مــا بــرای تمــام وقــت بــودن اینگونــه تصمیــم گرفــت.
امــا دکتــر اربابــی در ایــن مــورد [ ،]...در دو روز گذشــته ،طــوری کــه مجبــور شــدم امــروز
در جلســه مدیریتــی بــه لحــاظ آمــوزش رفتــاری در حضــور دیگــران ایــن اشــکال را مطــرح
کنــم .جلسـ ٔـه امــروز نتیجـ ٔـه خوبــی داشــت از لحــاظ دقتــی کــه مــن بایــد بکنــم .از جملــه
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نکــه متوجــه شــدم هنــوز جــای کارمنــدان ،وظایــف آنهــا و مســئولیتهای آنهــا بــرای
ای 
دیگــران روشــن نیســت.
در مجمــوع بــه نظــرم میرســد گــروه مــا دارد یــک تیــم میشــود کــه ایــن کمــک خواهــد
نتــر پیــش بــرود و نیــز افــراد جدیــد راحتتــر جــای خــود را پیــدا کننــد.
کــرد کارهــا روا 
هنــوز نگــران قلــه هســتم و اینکــه قطعههــای مربــوط بــه ذخیــره و ارســال دادههــا
بــه کاشــان بــه موقــع بــه دســت مــا نرســد .بــا همــه فشــاری کــه آوردم هنــوز همــکاران
حساســیت الزم را بــرای پیگیــری امــور پیــدا نکردهانــد.

 ،89/1/21شنبه
ســپهر و حقیقــت هــر دو ســفرند .ســپهر در لونــد و حقیقــت در چیــن (بــرای مســئولیتهای
ورزشــی) .جالــب اســت کــه قــرار بــود وضعیــت پرداخــت بــه آقــای قربانــی را بــا هــم بــه
تصمیــم برســند و بــه مــن بگوینــد .هــر دو رفتهانــد بــدون اینکــه ایــن کار را انجــام داده
باشــند.
جلس ـهای کــه دوشــنبه بــا هــم داشــتیم و حرفهــای مفیــدی زده شــد قــرار بــود خالصــه
آنهــا تنظیــم شــود و حقیقــت بــه مــن بدهــد .رفتــه اســت و ایــن کار هــم انجــام نشــده
اســت! یــا بــه نتیجــه نرســیده اســت! هنــوز «انجــام یــک کار» مفهــوم نیســت بــرای
بعضیهــا و ایــن کار مــن را مشــکل میکنــد .چگونــه و کــی بتوانــم بــه آنهــا بفهمانــم کــه
«انجــام» یعنــی چــه!

 ،89/1/24سهشنبه
منــم بــاران .همــه چیــز بســیار
صبــح در الرک هســتم .هــوای ابــری همــراه اســت بــا ن 
دلنشــین اســت و آرام اســت .آرامــش خوبــی حا کــم اســت.
ـال داده بــه
چنــد قــرار مرتبــط بــا نصــب تجهیــزات در قلــه و نیــز نصــب تجهیــزات انتقـ ِ
جعفرآبــاد (نزدیــک کاشــان) نهائــی و آمــاده امضــا شــده اســت.
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برنامهریــزی بــرای ابــزار تلســکوپ بــا خسروشــاهی انجــام شــده .کارگاه و ســمپوزیومی
بــرای آبــان مــاه پیشبینــی کردیــم و اینکــه تــا آخــر ســال تعریــف ابــزار و نیــز چگونگــی
قــرارداد بــرای ســاخت آن بــه پایــان برســد .بخــش توسـ ٔ
ـعه فنــاوری فعــال شــده اســت ،و
ً
عمــا از دوران زیــر ســاختها عبــور کردهایــم و ســاخت وســایل شــروع شــده اســت.
دکتــر جاللــی قــرار شــده اســت از خــرداد مــاه بــه مــا بپیونــدد و دسـتکم تــا مهــر تمــام وقــت
بــا مــا باشــد .پــس نظــارت روی کار مهندســان بــه حــدی شــکل خواهــد گرفــت .امیــدوارم
ایــن هــم محقــق بشــود.
یــک مشــکل عمــده مــا در پژوهشــکده اســت کــه هیئــت علمــی کــم داریــم .دو نفــر هــم کــه
قــرار بــود بــه عنــوان پژوهشــگر پســا دکتــری بــه مــا ملحــق شــوند خواســتهاند یــک ســال
دیگــر بیاینــد ،البــد متأثــر از اوضــاع سیاســی روز!
فــردا دکتــر مبشــر میآیــد .همــکاری او بــا شــکل خوبــی بــه خــود گرفتــه اســت و چنــد
دانشــجو در پروژههــای مشــترک همــکاری میکننــد.

 ،89/1/28شنبه
ـاور مــادر طــرح امضــا شــد .دو ســال پیــش
امــروز قــرارداد بــا شــرکت ســازه بــه عنــوان مشـ ِ
در خــرداد مــاه اولیــن مالقــات بــا دکتــر یغمائــی و دکتــر نوایــی از ایــن شــرکت بــود .در ایــن
مــدت بــا افــراد و شــرکتهای مختلــف صحبــت کــردم در  9مــاه گذشــته هــم بــه روال
رســمی آ گهــی دادیــم و شــرکتهای مختلــف تقاضــا دادندکــه در نهایــت هــم ایــن شــرکت
برنــده شــد .مدیــران متیــن و بــا تجرب ـهای هســتند.
امــروز بــا مبشــر هــم جلســه داشــتیم .چگونگــی همــکاری مــا بــا او چــه در مــورد طــرح و چــه
در مــورد آمــوزش بــه تفصیــل بحــث شــد .خوشــبختانه کاری کــه بــا چنــد دانشــجو شــروع
شــده اســت دارد ثمــر میدهــد و او هــم راضــی اســت.
در مورد ابزار رصد هم صحبت شد.
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 ،89/2/8چهارشنبه
پریــروز دوشــنبه ســپهر بــا تأخیــر از لونــد برگشــت .آتشفشــان ایســلند باعــث تعطیلــی
یشــود .در جلســهای کــه روز
پروازهــا در اروپــا شــده بــود کــه اثــرات آن هنــوز لمــس م 
دوشــنبه بــا تیــم اجرائــی داشــتیم نتوانســتم متوجــه بشــوم کــه در آنجــا چــه انجــام داده
اســت .دو وظیفــه داشــت :یکــی طراحــی مفهومــی و دومــی برنامـ ٔـه زمانبنــدی طراحــی
بــا جزئیــات .دیــروز هــم کــه جلســه مدیریتــی داشــتیم و از او خواســتم اطالعــات مکتــوب
شــده خــود را بفرســتد هنــوز نفرســتاده اســت .روی مســائل جــدی ،قــدری فنــی و حــاوی
تعــدادی مولفــه .]...[ ،آرنــه در پیــام گفتــه بــود ایــن بــار از کارش راضــی اســت .مانــدهام
کــه [.]...
به هرحال مسئلهای شده است.
امــور قلــه پیــش م ـیرود و هنــوز بــه شــدت نگــران طــرح ســامانه ریزدمائــی هســتیم.
مســائل اداری مرتبــط بــا تملــک و حــوزه  20کیلومتــری قلههــا پیــش مــیرود .بهنــام
و همــکار جدیــدش عجمــی مشــغولاند .موضــوع انتقــال داده از قلههــا بــه جعفرآبــاد
ســرانجام دارد شــکل بــه خــودش میگیــرد و شــاید در هفتههــای آینــده اجــرا شــود.
باید به زودی آ گهی استخدام بدهیم برای مدیر قلهها و نیز چند مهندس.
یفــر در لونــد هســتند .قــرار اســت هفتــه آینــده برگردنــد.
مســیح حنی ـفزادگان و افضل 
آمــوزش آنهــا هــم خــوب پیــش م ـیرود.
هنــوز مشــکل فرهنگــی در هماهنگــی میــان تیــم مهندســی از یــک طــرف ،و تیــم توسـ ٔ
ـعه
فنــاوری در بخــش توسـ ٔ
ـعه فنــاوری پژوهشــکده داریــم کــه بایــد بــه فکــر مرتفــع کــردن آن
باشــیم.

 ،89/2/15چهارشنبه
خسروشــاهی بــرای مذا کــره در مــورد آمــوزش و نیــز ابــزارگان دوشــنبه بــه جزایــر قنــاری
رفــت تــا شــنبه برگــردد.
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دوشــنبه هــم جلسـ ٔـه مدیریتــی داشــتیم .اربابــی باالخــره گزارشــی از نتایــج کارش در لونــد
داد .ســیاههای از کارهــا و برنامـ ٔـه زمانــی آنهــا تــا گرفتــن اولیــن نــور! بایــد مطالعــه کنیــم.
ایــن هفتــه هــم قــرار اســت مهندســان از لونــد برگردنــد .بیمـ ٔـه شیشــه دارد بــه نتیجــه
میرســد .فــرم قــرارداد از آلمــان آمــده اســت کــه بایــد بــا وکیــل مطــرح شــود .شــاید هــم
اول بــه فارســی ترجمــه شــود.
جــو اداری مــا هنــوز شــکننده اســت .دلخوریهایــی وجــود دارد و بــه نظــر میرســد طــول
خواهــد کشــید تــا حــل شــود .خسروشــاهی واکنشهــای تنــدی دارد .اربابــی آرام اســت
امــا [ .]...هفتـ ٔـه آینــده میخواهــم چنــد جلســه بگذاریــم و ایــن نــوع مســائل را مطــرح
کنــم .شــاید جــو تلطیــف شــود.

 ،89/2/20دوشنبه

امــروز جلسـ ٔـه مدیریتــی داشــتیم .روز قبــل گــزارش اربابــی را بــا خسروشــاهی نــگاه کردیــم.
ً
خسروشــاهی عصبانــی بــود کــه ایــن گــزارش صرفــا همــان گــزارش قبلــی آرنــه اســت کــه
فقــط بــه یــک ســبک دیگــری بــا یــک نرمافــزار طراحــی شــده و زمانبندیهــا شــفاف
شــده و هیــچ فکــر جدیــدی در آن وارد نشــده اســت .مــن بــه انــدازه او از ایــن موضــوع
دلخــور نبــودم ،امــا دلخــوری بســیار بیشــتری داشــتم از عــدم پیشــرفت در امــور مربــوط
ـال داده بــه جعفرآبــاد کاشــان پــس از چنــد
بــه قلــه .بــه خصــوص مســئله حــل نشــدن انتقـ ِ
مــاه .تــازه پریــروز خبــر دادنــد کــه هیئــت امنــای شــهرک صنعتــی بــا تقاضــای مــا مخالفــت
کــرده اســت.
بــه همیــن دلیــل ،و نیــز بــا توجــه بــه جمیــع ناکامیهــا در برنامهریــزی بــرای امــور قلــه هــا،
چنــد روز گذشــته ذهــن مــن مشــغول تصمیــم گرفتــن [ ]...شــد .تصمیــم گرفتــم ناراحتــی
خــود را در جلســه ابــراز کنــم .کــه بــر خــاف میــل آنهــا کــه موردهای خــاص را میخواســتند
مطــرح کننــد پرداختــم بــه ایــن قضیــه و ناتوانــی تیــم در حــل مســئله.
طــرف صحبــت مــن اربابــی و حقیقــت بودنــد .حقیقــت از ایــن جهــت کــه از او انتظــار
یتــر بگیــرد و از ارتباطــات خــودش اســتفاده کنــد تــا نظــر
داشــتم مســئله جعفرآبــاد را جد 
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هیئــت امنــا را جلــب کنــد .انتظــار داشــتم بــه محــل بــرود و بــا افــراد مؤثــر صحبــت کنــد بــه
اربابــی هــم گفتــم کــه بــه نظــر مــن امــور را ســاده میگیــرد و زمانبندیهــا را کــم اهمیــت
میگیــرد .بــه همیــن دلیــل کارهــای مــا بــه عقــب میافتــد .گفتــم کــه ا گــر بــه ایــن ســبک
پیــش برویــم طــول پــروژه از  5ســال بــه  15ســال بــه درازا خواهــد کشــید .آشــکارا ناراحــت
شــد و ســعی کــرد خــودش را توجیــه کنــد ،امــا [.]...
ایــن اولیــن جلسـ ٔـه مدیریتــی بــود کــه قاطــع و بیمحابــا و بــا خشــونت صحبــت کــردم.
منتظــرم جاللــی از آمریــکا برگــردد ،امــور مهندســی را بــه او بســپارم و بــا اســتخدام یــک فــرد
جدیــد امــور قلــه [ .]...هنــوز نمیدانــم [.]...

 ،89/2/21سهشنبه

امــروز صبــح جلسـ ٔـه مشــترک بــا مهندســان داشــتیم .گــزارش از لونــد را میخواســتم
بشــنوم .قبــل از شــروع مطــرح کــردم کــه اســتنباط مــن ایــن اســت کــه هنــوز همــکاری
ٔ
توســعه فنــاوری روان
میــان بخــش پشــتیبانی ،تیــم مهندســی ،و نیــز تیــم بخــش
نیســت .توضیــح مفصــل دادم بــرای اهمیــت ایــن کــه همــه خودمــان را یکــی بدانیــم
و بــدون مداخلــه از کارهــای یکدیگــر بــرای روان شــدن کارهــا و ســریع شــد آنهــا بــه هــم
کمــک کنیــم.
یفــر خوشــحال شــدم .بــه وضــوح پیشــرفت کار
از گــزارش حنی ـفزادگان و افضل 
دیــده میشــد .طراحــی محــل فعالســازی (فعالگرهــای) شیشــه تمــام شــده بــه نظــر
میرســید .مطمئــن شــدم ایــن تیــم بــا چنــد نفــری کــه قــرار اســت اضافــه شــوند از عهــده
کار بــر میآینــد.
ٔ
رابطه کاری بیشتر وقت بگذاریم.
باید برای تلطیف
ٔ
سامانه ریزدمائی.
تیم قرار است فردا به قلهها برود .بیشتر به خاطر مسئله
هفتـ ٔـه آینــده بــا آرنــه کــه قــرار اســت جمعــه بیایــد همــراه بــا نماینــدگان شــرکت ســازه
(شــرکت مشــاور مــادر) بــه قلــه خواهیــم رفــت .تعییــن نهایــی محــل راه دسترســی گرگــش
قــرار اســت در ایــن بازدیــد انجــام شــود.
ٔ
رصدخانه ملی ایران
خاطرات

167

 ،89/2//22چهارشنبه
امــروز و فــردا کنفرانــس جهانــی نجــوم در زنجــان اســت .ترجیــح دادم نــروم .در عــوض به
اصفهــان آمــدم بــرای جلســه پژوهــش مجلـ ٔـه فیزیــک و نیــز بازدیــد از شــهرک بهارســتان
اصفهــان ،مذا کــره بــا شــهردار و شــورای شــهر بــه منظــور توافــق بــر ســر رفــع آلودگــی نــوری
ایــن شــهرک بــه عنــوان مــدل .آمادگــی آنهــا قابــل تحســین اســت .بایــد دیــد چقــدر
یتــوان ایــن موضــوع را در ســال جــاری پیــش بــرد.
م 

 ،89/2/26شنبه
امــروز روز اول حضــور آرنــه بــود .صبــح ابتــدا جلس ـهای داشــتیم بــا مدیــران و تیــم
مهند ســی.
گزارشهــا بــه خصــوص گــزارش تصویــری از نصــب حسگرهــای ریزدمایــی در دینــوا
مربــوط بــه چنــد روز پیــش مطــرح بــود .همگــی احســاس رضایــت میکردنــد از پیشــرفت
ایــن بخــش از کارهــا .امــا بــه وضــوح در مــورد ایــن ســامانه هنــوز ســوالهایی مطــرح
اســت کــه در جلس ـههای فنــی بایــد بحــث شــود.
بعــد از نهــار جلسـ ٔـه مدیریتــی داشــتیم بــا آرنــه .آرنــه شــروع کــرد بــا موضــوع حنیـفزادگان.
ً
ظاهــرا قبــل از جلســه مســیح بــه او گفتــه بــود کــه بــرای ادامــه تحصیــل در  UBCپذیرفتــه
شــده و در شــهریور مــاه قــرار اســت بــه آنجــا بــرود .بحــث مفصــل بــا جزئیــات در گرفــت
کــه بــا ایــن وصــف بــرای پــروژه چــه بکنیــم .ایــن تنهــا مــورد او نیســت بلکــه در آینــده بــا
دیگــران هــم همیــن مســئله را خواهیــم داشــت .همـ ٔـه راههــای ممکــن بــرای پیشــگیری از
یکــرد کــه تقصیــر بــرای جــو کاری مــا اســت.
اینگونــه مــوارد بحــث شــد .ســپهر تأ کیــد م 
ا گــر جــو دیگــری حا کــم بــود اینگونــه نمیشــد .میدانســتم کــه در اشــتباه محــض اســت
و گمــان نمیکنــم کــه بــه بیراهــه بــروم ا گــر فــرض کنــم [ .]...و متأســفانه بــا تعمیــم
مــواردی کــه از قبــل دیــدهام میتوانــم تصــور کنــم بــا بدبینیهایــی کــه منعکــس میکنــد
بــه بــدی جــو حا کــم دامــن میزنــد!]...[ .
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ســاعت چهــار آقــای دکتــر پوریــا خســروپناه از ســازمان فضائــی هلنــد  ،ESRONآمــد و بــا
او جلســه داشــتیم .از کارهایــش صحبــت کــرد و بحــث کردیــم کــه چگونــه میتوانیــم از
ً
توانیهایــش و نیــز احتمــاال از دانــش فنــی ســازمان  ESRONاســتفاده بکنیــم.

 ،89/2/31جمعه
چهارشــنبه ســپهر ،حبیــب و آرنــه همــراه بــا نماینــدگان مشــاور ،شــرکت ســازه بــه دینــوا
رفتنــد .مــن ترجیــح دادم بــرای رفتــن بــه گرگــش بــه آنهــا ملحــق بشــوم .دیــروز صبــح
ســاعت  4:30دقیقــه بــا یــک آژانــس رفتــم .راننــده قــدری دیــر کــرد .بعــد هــم بــا
آهنگهــای روحوضــی خــودش را بیــدار نــگاه میداشــت .معلــوم شــد هنــوز بخــش
اداری مــا اســتاندار نامکتــوب مــا را در مــورد خدمــات اعمــال نمیکنــد .مــن هــم خــودم
خوابآلــوده بــودم امــا مجبــور بــودم بــه هــر قیمتــی بیــدار بمانــم و مواظــب راننــده باشــم.
ســاعت  7:30دقیقــه بــه محــل هتــل کوثــر در کاشــان رســیدیم .تیــم داشــت صبحانــه
میخــورد .معلــوم بــود درســت اســتراحت نکردهانــد .و بعــد هــم معلــوم شــد در گرمــا و ســر
ً
و صــدا اصــا نخوابیدهانــد.
ً
بایــد حتمــا بــرای اســکان در کاشــان فکــری بکنیــم .متأســفانه همــکاران مــا هنــوز معنــی
اســتاندارد را درســت درک نکردهانــد چــه رســد بــه اعمــال آن.
بــه هــر حــال ســاعت  8بــه ســمت گرگــش حرکــت کردیــم و قبــل از  12بــاالی قلــه بودیــم.
اســب کرایـهای بــار زده شــد امــا قاطــر خودمــان بیبــار بــاال رفــت تــا بــه تیــم کمــک کنــد.
خانــم دلفــان از شــرکت ســازه اولیــن نفــر بــود کــه ســوار شــد و ســپس خسروشــاهی کــه تــا
قلــه ســواره آمــد.
قلــه وضعیــت جدیــدی داشــت دکلهــای جدیــد نصــب شــده بودنــد .کانکسهــا هــم
کامــل نصــب شــده بــود و شــکل خوبــی بــه خــود گرفتــه بــود .هــوس کردیــم شــب را آنجــا
یشــد .تیــم ســازه اطالعــات
بمانیــم .چــادر هــم بــود امــا بیشــتر بــه عنــوان انبــار اســتفاده م 
یکــرد و اطــراف قلــه را ورانــداز میکــرد بــرای آشــنایی بیشــتر .هــوا خــوب بــود و
جمــع م 
مــن بــه لبــاس گــرم احتیــاج پیــدا نکــردم ،گرچــه هنــوز قــدری بــرف اطــراف قلــه بــود و بــاد
ٔ
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شــدید میوزیــد .مشــغول نهــار بودیــم کــه متوجــه شــدیم آرنــه ناپدیــد شــده اســت .بــه
ســمت پائیــن رفتــه بــود .حبیــب و آقــای کرمــی قاطربــان بــه دنبــال او رفتنــد و هــوا هــم
طوفانــی شــد و احتمــال رعــد و بــرق میرفــت ســریع تصمیــم گرفتیــم جمــع کنیــم و بــه
پاییــن برویــم .آقــای کاظمــی ،نقشـهبردار کــه بــرای تعییــن نهایــی جــاده دسترســی بــا مــا
آمــده بــود در نظــر داشــت از جــاده احتمالــی بــه پائیــن بــرود.
مــن هــم بــا او همــراه شــدم .گرچــه راه چنــدان گویــا نبــود احتمــال طوالنــی شــدن بازگشــت
میرفــت امــا نمیخواســتم ایــن موقیعــت شناســایی اطــراف از نزدیــک را از دســت بدهــم.
پــس مــن بــا کاظمــی همــراه شــدم و بقیــه بــه ســمت ترمینــال رفتنــد .ســاعت حــدود 2
بعــداز ظهــر بــود .بــه هنــگام برگشــت ،کاظمــی کــه از ایــن موقیعــت بــه راه دسترســی نــگاه
نکــرده بــود قــدری ســردرگم بــود امــا بــه پیشــنهاد مــن چنــد راه اضافــه را هــم رفتیــم تــا
شــناخت بهتــری از موقعیــت پیــدا کنیــم.
یکــرد بــه نظــر مــن مناســب میرســید شــاید تنهــا ابهــام تکـ ٔـه آخــر،
راهــی کــه پیشــنهاد م 
حــدود یــک کیلومتــر تــا پانصــد متــر نرســیده بــه قلــه اســت کــه بایــد بــا دقــت بیشــتر بررســی
نکــه راه را دیــدهام بــه بقیـ ٔـه تیــم ملحــق شــدم و یــک راســت مســیر
شــود .خوشــحال از ای 
تهــران را پیــش گرفتیــم.
سپهر با ما همراه نبود چون شب قبل بعد از بازدید دینوا به تهران برگشته بود.
مسـ ٔ
ـئله ســیم پالتیــن پار هشــده روی حسگرهــای دینــوا هنــوز باعــث دردســر اســت.
پیشــنهاد مشــخصی نداریــم .ســپهر ا گــر مســئول اســت کــه تمــام مســئولیت را میخواهــد
بــه عهــده بگیــرد در موقعیتــی نیســت کــه پیشــنهاد مشــخصی بدهــد .خسروشــاهی هــم
شــاید خوشــحال اســت کــه مســئولیت قطعــی را عهــدهدار نبــوده اســت.

 ،89/3/1شنبه
امــروز جلســه مفصلــی بــا آرنــه و حبیــب داشــتیم .موضــوع ســپهر اربابــی و همــکاری او را
مطــرح کــردم .خواســتم آرنــه نظــرش را بگویــد .او میگفــت ســپهر کار  Project Planرا در
لونــد انجــام دهــد .بــرای ایــن کار اقامتــی حــدود ســه مــاه در لونــد الزم اســت .حرفهــای
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او و حبیــب را کــه شــنیدم نظــر قطعــی خــودم را گفتــم ]...[ .فقــط همیــن برنامهریــزی
پــروژه را انجــام دهــد.
تصمیم سختی بود اما الزم بود [.]...
این هم نتیجه کار [.]...
ٔ
ادامه جلسه در مورد چگونگی [ ]...تا ببینیم چه میکند.

 ،89/3/5چهارشنبه

دیــروز آخریــن جلسـ ٔـه صحبــت بــا آرنــه و مــرور کارهــا بــود .از جملـ ٔـه جایگزیــن مســیح کــه
توافــق کردیــم مهندســی جدیــد ،کــه یکشــنبه بــا او مصاحبــه شــد هــر چــه زودتــر شــروع
بــه کار کنــد .نگرانــی خــودم را در مــورد پـ ٔ
ـروژه ریزدمایــی گفتــم .چنــدان ناراحــت بــه
نظــر نمیرســید و امیــدوار بــود شــرایط جــوی جدیــد و اصــاح بوبینهــا باعــث بهبــود
امــور بشــود .در مــورد  M2قــرار شــد طــی دو مــاه آینــده بــا شــوت تمــاس بگیــرد .خانــم
ً
دشــتدار هــم بــا او صحبــت داشــت .آرنــه از پیشــرفت زبــان انگلیســی او راضــی بــود و کال از
همکاریــش احســاس رضایــت میکــرد.
صحبــت شــد امــور قلههــا زودتــر وا گــذار شــود و ســپهر در مدتــی کــه بــا مــا خواهــد بــود بــه
برنامـ ٔـه زمانبنــدی و طــرح پــروژه برســد کــه مــن موافــق بــودم.
روز دوشــنبه بعدازظهــر ســرانجام جلســه بــا ســفیر ســوئد در دفتــر الریجانــی برگزارشــد .آرنــه
میگفــت کــه بعــد از جلســه بــا ســفیر صحبــت کــرده اســت و او اظهــار خرســندی شــدید از
ایــن همــکاری میکــرد.
امــروز صبــح اول وقــت ســپهر آمــد کــه صحبــت کنــد .دیشــب در فــرودگاه بــا آرنــه صحبــت
کــرده بــود و آرنــه تصمیــم را بــه او گفتــه بــود .بــه وضــوح ناراحــت بــود و امــا خــوددار.
خواســت صحبــت کنــد گفتــم هیــچ مشــکلی نــدارم و دوســتی مــا مســتقل از مســائل
کاری پــا برجــا اســت .حــرف اصلــی او ایــن بــود کــه ا گــر گفتهانــد کــه ســپهر پشــت ســر
مــن بدگویــی کــرده اســت درســت نیســت ،دس ـتکم اینکــه دیگــران از جملــه حبیــب
خسروشــاهی و عبــاس جاللــی بســیار بســیار بدگویــی کردهانــد .و نیــز اینکــه آنهــا بتواننــد
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مــن را کنــار خواهنــد گذاشــت .در پاســخ گفتــم صحــت ایــن حرفهــا را میتوانــم قبــول
بکنــم و تعجــب هــم نخواهــم کــرد امــا تصمیــم مــن در مــورد همــکاری وی بــا پــروژه بــر
ً
مبنــای اطالعــات کنونــی مــن اســت و اصــا نمیخواهــم وانمــود کنــم هیــچ اشــتباهی در
کار نیســت .بــه عــاوه گفتــم در صداقــت و پا کــی قلــب او هیــچ شــکی نــدارم.
پــروژه دارد وارد مرحلــه جدیــدی میشــود .بــو میکشــم کــه کســانی گاهگاه در مراجــع
و مکانهایــی زمزمـ ٔـه کنــار رفتــن مــن را مطــرح کردهانــد امــا گوشــم بــه ایــن حرفهــا
بدهــکار نیســت .صحــت و پیشــرفت پــروژه و البتــه پیشبینــی اتمــام مطلــوب آن ،هــدف
اصلــی مــن اســت.
ً
امــروز کال روز ســختی بــود تمــام روز جــدا از صحبــت بــا ســپهر درگیــر مســئلههای افــراد
ً
مختلفــی بــودم کــه عمدتــا بــه دالئــل سیاســی کار خــود را از دســت دادهانــد .و یــا
فار غالتحصیــان جوانــی در فیزیــک و نجــوم کــه هیــچ آینــدهای بــرای خــود نمیبیننــد.
شــرایطی کــه وزارت علــوم بــرای اســتخدام جدیــد فراهــم کــرده اســت اســفبار اســت.
افســردگی شــدیدی بــر دانشــجویان جــوان حا کــم اســت .کســانی از نســل مــا ،نســل
انقــاب ،کــه چنــد دهــه بــرای توسـ ٔ
ـعه علمــی کشــور کوشــیدهاند ،گیــج و مــات و
مبهوتانــد .در جلس ـهای چنــد روز پیــش اردالن میگفــت کــه فقــط میتوانــم گریــه
کنــم .ایــن را کــه میگفــت گریــه مــن راه افتــاده بــود.
شــرایط کاری بســیار ســخت شــده اســت ،بــه ایــن معنــی کــه بــه طــور مســتمر بــا
رویدادهایــی برخــورد میکنیــم کــه حکایــت از بیخــردی مدیــران و دروغ پــروازی آنهــا
را دارد .عــدهای آرمانگــرا تصــورات یــا تخیــات خودشــان را واقعــی میانگارنــد و بــدون
ابــزار دنیــای مــدرن و بــدون توجــه بــه ظــرف زمــان و مــکان از ایــن تخیــات سیاسـتهای
اجرایــی ملــی میســازند .موجــی در راه اســت کــه بنیــان هیــچ یــک از اقدامهــای ســی
ســال گذشــته را قبــول نــدارد .ایــن مــوج از روشهــای شــوروی کمونیســت هــم اســتفاده
میکنــد امــا بــه اســم اســام .نمیدانــم 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
یشــود حفــظ کــرد بــرای دوران پــس از میرایــی ایــن مــوج حفــظ کــرد.
ملــی م 
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 ،89/3/16یکشنبه
دیــروز کــه تعطیــل بــود از پنجشــنبهاش بــه طالقــان رفتیــم .هــوا بــه قــدری خــوب بــود کــه
بــه هیچوجــه عالقــه بــه بازگشــت بــه تهــران را نداشــتم .روز جمعــه بــا شــورای روســتای
گلیــرد صحبــت کــردم .گفتــم کــه میخواهــم در گلیــرد دفــن بشــوم و میخواهــم شــورا
مســئولیت انتقــال مــن را بــه گلیــرد بــرای دفــن بپذیــرد .مخــارج آن را هــم همیــن
حــاال میدهــم .خواســتند تعــارف کننــد کــه گفتــم ایــن یــک حــرف جــدی اســت .لطفــا
مســئولیت آن را بپذیرنــد و قیمــت آن را هــم بگوینــد .گفتنــد مشــابه ایــن کار همیــن روزها
حــدود  800هــزار تومــان هزینــه بــرده اســت ،کــه قــدری زیــاد بــود .امــا پذیرفتــم و گفتــم
یــک میلیــون میدهــم بــه غیــر از کمکهایــی کــه گاهبـیگاه بــه روســتا خواهــم کــرد .آنهــا
هــم نوشــتهای بدهنــد کــه ایــن را پذیرفتهانــد .میخواهــم مســئولیت دفــن مــن از قبــل
مشــخص باشــد و بــاری بــر دوش کســی نباشــد!
کارهــای رصدخانــه پیــش م ـیرود .پیچیدگیهــا در حــد متعــارف اســت .حقیقــت
بــاز بــه ســفر رفتــه اســت .کارهــای اجرایــی مــا قــدری میلنگــد .همیــن امــروز چنــد نفــر
بــرای اندازهگیــری دیــد بــه دینــوا میرونــد .کار بیمـ ٔـه آنهــا انجــام نشــده اســت .کــه ایــن
بیتوجهــی از نــوع همــان شــلختگی اداری مــا اســت.
بوبینهــای جدیــد بــرای نصــب در گرگــش هنــوز آمــاده نیســتند ،امــا بــا توجــه بــه
مشــکالت پیــش آمــده ،چنــدان از برنامهریــزی عقــب نیســتیم.
بــرای نقش ـهبرداری توپوگرافــی محــل هنــوز بــه نتیجــه نرســیدهایم .دو نفــری کــه
پیشــنهاد دادهانــد هنــوز شــک دارنــد .کار عجلــه اســت .امــا معلــوم نیســت کــی بتوانیــم
شــروع کنیــم.

 ،89/3/22شنبه
امــروز ســالگرد انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال گذشــته اســت کــه نقطــه عطفــی در امــور
سیاســی کشــور بعــد از انقــاب بــود .ســاکت اســت و آرام .بخــش علمــی کشــور امــا افســرده
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اســت و نگــران .مســتقل از رویدادهــای سیاســی ،سیاس ـتها و رفتارهــای مســئوالن
آموزشــی و پژوهشــی کشــور نگرانکننــده اســت.
امــور رصدخانــه خــوب پیــش م ـیرود .قــرارداد توپوگرافــی نهائــی شــد .خانــهای در
روســتای کامــو ،پــس از حــدود یــک مــاه گشــت و بحــث ،انتخــاب و قولنامــه شــد.
خانـهای هــم در شــهر کاشــان بــه عنــوان دفتــر بــه نظــر میرســد نهائــی شــده باشــد .امــروز
یــا فــردا بایــد پــای قولنامــه برویــم ،ا گــر مشــکل دیگــری پیــش نیایــد.
حقیقــت هنــوز از مســافرت برنگشــته تــازه دوشــنبه میرســد .نزدیــک بــه دو هفتــه
ً
یشــود غیبــت او .اصــا خــوب نیســت!
م 
اســتقرار تیــم اندازهگیــری دیــد در قلههــا خــوب پیــش م ـیرود .قــدری نابســامانی در
قــرارداد مربــوط بــه تــدارکات داریــم.
ً
نطــور تصحیــح بوبینهــای ریزدمائــی بــا تأخیــر امــا ظاهــرا بیاشــکال پیــش
همی 
ً
مـیرود .دکتــر جاللــی بــه مــا پیوســته اســت و کار را شــروع کــرده اســت .فعــا قــرار اســت تــا
آخــر تابســتان تمــام وقــت باشــد و تیــم مهندســی را سرپرســتی کنــد.
اربابــی بــرای تکمیــل پرونـ ٔ
ـده پــروژه بــه لونــد میرونــد .مهندســان آنجــا هســتند و
مهنــدس جدیــد مــا ،آقــای ســعیدیفر هــم هفتــه آینــده خواهــد رفــت.

 ،89/4/12شنبه
امــروز روز پــر مشــغلهای اســت .فــردا (امشــب) مســافرم بــرای شــرکت در همایــش GR19
در مکزیــک .یــک هفتــه نخواهــم بــود و همیــن کافــی اســت باعــث شــود بســیاری کارهــا
امــروز متمرکــز شــود .امــا دلــم نیامــد چنــد کلمـهای ننویســم از تحــوالت چنــد هفتــه اخیــر.
امشــب مهندســان از لونــد بــر میگردنــد :دکتــر روانــی ،جعفــرزاده و بهــروز افضلیفــر .دکتــر
اربابــی هــم بــا آنهــا اســت.
مســیح حنی ـفزادگان و ســعیدیفر نتوانســتند برونــد .از همــان نــوع بیبرنامگیهــا
[ .]...بــا اینکــه هیــچ تفاوتــی در برنامهریزیهــا پیــش نیامــد ،او کــه قبــل از ســفر اعــام
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ً
میکــرد کــه ایــن دو نفــر بیاینــد از آنجــا پیــام فرســتاده کــه نیاینــد .مــن کــه اصــا از ایــن
روش خوشــم نیامــد بــه تفصیــل بــرای آرنــه نوشــتم موضــوع چیســت؟ پــس بــا تاییــد او و
بــا اســتدالل تفصیلــی پذیرفتــم کــه ســفر آنهــا بــه تعویــق بیفتــد.
هفتـ ٔـه پیــش موضــوع دیگــر پیــش آمــد کــه ممکــن بــوده یــا هنــوز ممکــن اســت ،بــه
بحرانــی تبدیــل شــود.
پــس از جلسـ ٔـه روز دوشــنبه مدیریتــی کــه مــن خواســتم پــس از ایــن دکتــر جاللــی
برنامهریــزی مهندســان را بــه عهــده بگیــرد ،صورتجلســه روز بعــد بــرای همــه ،از
جملــه اربابــی ،ارســال شــد .چنــد ســاعتی نگذشــته بــود کــه ظهــر آرنــه از لونــد تلفــن زد کــه
داســتان جاللــی چیســت .اصــل حــرف او ایــن بــود کــه جاللــی بــا امــور مهندســی تلســکوپ
ً
ناآشناســت و فعــا خــودش مســئولیت رســیدگی بــه مهندســان را بــه عهــده بگیــرد .معلــوم
ً
بــود اربابــی از موضــوع ناراحــت اســت .بــا او مفصــل صحبــت کــردم .قــرار شــد فعــا
موضــوع مســکوت بمانــد تــا خــودش ایــران بیایــد و صحبــت کنیــم.
ً
اصــا از رفتــار [ ]...خوشــم نیامــد .واکنــش آرنــه هــم زیــاد قابــل درک نبــود .شــاید اربابــی
وانمــود کــرده باشــد کــه بــا رفتــن او مهندســان هــم دلســرد خواهنــد شــد و او نگــران کنــار
رفتــن مهندســان اســت!

 ،89/4/26شنبه
ســفر مکزیــک بــرای شــرکت در کنفرانــس  GR19از یکشــنبه  4/13تــا  4/22وقــت مــن
را گرفــت .دو روز آخــر را هــم دولــت تعطیــل کــرد کــه همــه کارهایمــان را بــه هــم ریخــت.
یگــردم همــراه الریجانــی و مدیــران بــه کاشــان
قــرار بــود یکشــنبه کــه از مکزیــک بــر م 
ٔ
برویــم و بــا مقامــات محلــی هــم جلســه داشــته باشــیم و هــم بــه محــل جــاده گرگــش
برویــم تــا از نزدیــک بــا نیازهــای مــا آشــنا بشــوند .هــدف مــن ایــن اســت کــه امســال جــاده
دس ـتکم صــاف شــود .بــا تعطیلــی اعــام شــده از ســوی دولــت ایــن کار هــم بــه تعویــق
افتــاد!
ٔ
رصدخانه ملی ایران
خاطرات

175

ٔ
نماینــده کاشــان در
قبــل از رفتــن بــه مکزیــک جلس ـهای داشــتم بــا آقــای گرانمایــه
مجلــس کــه هــم در مجلــس و هــم در کاشــان فــرد مؤثــری اســت .دکتــر نصیــری هــم بــود.
ســر نهــار دکتــر عباســپور ،رئیــس کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات هــم بــه مــا پیوســت.
جلسـ ٔـه بســیار مفیــدی بــود .بــه گرانمایــه گفتــم کــه دو نیــاز اساســی داریــم .یکــی جــاده
کــه فوریــت دارد و دیگــری رفــع آلودگــی نــوری کــه موضوعــی درازمــدت اســت .احســاس
مــن ایــن بــود کــه حساســیت را بــه خوبــی درک و پیگیــری خواهــد کــرد.
قبــل از رفتــن بــه مکزیــک بــه خسروشــاهی هشــدار دادم کــه در جلســه بــا مهندســان در
حضــور اربابــی دقــت کنــد کــه تنــش ایجــاد نشــود .خوشــبختانه مشــکلی پیــش نیامــده
بــود .تــازه پنجشــنبه متوجــه شــدم دلیــل پیشنیامــدن مشــکل ســوتفاهمی بــوده کــه
بــرای اربابــی پیــش آمــده اســت.
روز چهارشــنبه فرصتــی پیــش آمــد بــا اربابــی صحبــت کنــم .قبــل از آن جلسـهای بــود بــا
مدیــران کــه اربابــی بــاز هــم رفتــار نامناســبی داشــت کــه باعــث ناراحتــی خسروشــاهی شــد
و حقیقــت هــم ســخت از رفتــار او برآشــفته بــود.
در جلســه ،پــس از شــنیدن صحبتهــای اربابــی و گــزارش کارهــا در لونــد پرســیدم آیــا
فکــری بــرای خــودش بعــد از مهــر مــاه کــرده اســت؟ چــون قــرار بــود قــراردادش تــا آخــر
شــهریور بــا پژوهشــکده باشــد .تعجــب کــرد! گفــت :کــه قــرارداد از بخــش اداری برایــش
رفتــه اســت بــرای تمــام ســال .ســوء تفاهــم معلــوم شــد از کجــا اســت .بــا او خیلــی صریــح
صحبــت کــردم کــه نظــر مــن عــوض نشــده اســت و ا گــر هــم او چیــزی میشــنود یــا بــه
دســتش میرســد بایــد بــا هــم چــک کنیــم .بایــد بــه مــن بگویــد .قــدری شــکه شــد .امــا
صراحــت مــن الزم بــود کــه جــای شــک نگــذارد.
آخــر هفتـ ٔـه گذشــته آمــوزش کمکهــای اولیــه بــرای افــراد مــا برگــزار شــد .گــر چــه دیــر امــا
خوشــحالم کــه دسـ ِـتکم ایــن کار انجــام شــد و قــدری از نگرانــی مــن کاســته شــد .آرنــه
هــم پنجشــنبه آمــد .امــروز بــا او جلســه خواهیــم داشــت .موضــوع اربابــی همــکاری جاللــی
و جایــگاه هــر یــک را باالخــره بــا او حــل خواهــم کــرد.
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ً
پیشــرفت کار مهندســان ظاهــرا رضایتبخــش اســت .در چنــد هفتـ ٔـه گذشــته فرصتــی
نکــه طــرح اولیــه (ل ـیاوت) تلســکوپ را دیــدم .دارد
نشــد بــا آنهــا صحبــت کنــم .جــز ای 
شــکل میگیــرد.
مجموع ـهای حــدود  700تقاضــا بــرای چهــار شــغل کــه آ گهــی کــرده بودیــم آمــده اســت.
مشــغول بررســی هســتیم .از حــدود  80تقاضــا بــرای مهندســی نرمافــزار ،مــن تنهــا  6مــورد
را توانســتم بــه عنــوان قابــل بحــث جــدا کنــم .تعجــب اســت از ســطح پائیــن ایــن همــه
فار غالتحصیــل!

 ،89/4/29سهشنبه
یشــویم بــرای مصاحبــه بــا متقاضیــان اســتخدام بــه عنــوان مدیــر قلــه،
آمــاده م 
الکترونیــک و کنتــرل ،نرمافــزار و مکانیــک .حــدود  700تقاضــا رســیده کــه از میــان آنهــا
ً
مجموعــا  40مــورد بــرای مصاحبــه دعــوت شــدهاند.
امــروز بــا آرنــه جلسـ ٔـه خصوصــی داشــتم .از جملــه مــوارد بحــث اربابــی بــود .مطــرح کــرد
شــاید بــرای کنتــرل پــروژه مناســب باشــد چنــد مثــال برایــش زدم کــه [ .]...آخریــن مــورد
یکــرد کــه تیــم دو هفتــه دیگــر در
بازدیــد بعــدی تیــم مهندســی از لونــد بــود .آرنــه خیــال م 
لونــد خواهــد بــود .گفتــم نــه ،تــازه فــردا تقاضــای ویــزا خواهنــد داد و ایــن کار مســئولیتش
بــا ســپهر بــوده اســت! او اشــراف روی [ .]...قــرار شــد بســته بــه مــورد ،کارهایــی را کــه از
عهــدهاش بــر میآیــد بــه او وا گــذار کنیــم.
خسروشــاهی بــه شــدت خســته شــده اســت .کار بیــش از حــد میخواهــد انجــام دهــد و
همیــن تواناییهــا و قــدرت وی را بیــش از حــد کــش میدهــد .امــروز هــم بــه همیــن
دلیــل کمتوجهــی بخــش مالــی مــا در دادن چــک بــه او بــه شــدت عصبانــی شــده بــود.

 ،89/5/4دوشنبه
امــروز دوشــنبه اســت ســاعت  .10:50مــا هنــوز در میــان یــک مصاحبــه هســتیم کــه شــروع
کــردم بــه نوشــتن .مصاحبــه مربــوط بــه الکترونیــک اســت کــه خــود ،ماجرایــی داشــت.
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بیــش از صــد نفــر متقاضــی بودنــد .اربابــی و خسروشــاهی در یــک مرحلــه حــدود  15نفــر را
انتخــاب کــرده بودنــد .قــرار شــده بــود اصغــر جعفــرزاده ،عضــو تیــم مهندســی هــم بــه ایــن
متقاضیــان نــگاه کنــد و انتخــاب کنــد .مجمــوع متقاضیانــی کــه دسـتکم دو نفــر موافــق
بودنــد حــدود 15مــورد شــد .قــرار شــد همــه دعــوت شــوند .مــن کــه خــودم فرصــت نکــرده
بــودم لیســت را ببینــم گفتــه بــودم هــر  15نفــر را دعــوت کننــد کــه ایــن کار انجــام شــده
بــود .شــنبه ظهــر کــه نگاهــی بــه لیســت انداختــم دیــدم بعضیهــا بســیار ضعیفانــد.
تعجــب کــردم از انتخــاب! گفتــم دیگــران هــم مجــدد نــگاه کننــد.
دکتــر جاللــی کــه از ابتــدا عالقهمنــد بــود لیســت را نــگاه کنــد بــه هــر دلیــل ندیــده بــود.
اصــرار کــردم او هــم ببینــد .حــدود  5نفــر بــه نظــر مــن جــدی آمدنــد .عصــر در راه منــزل از
دفتــر بــه مــن تلفــن زدنــد کــه جاللــی و خسروشــاهی بــا دعــوت از ایــن کاندیدهــا موافــق
یشــود ،باشــد تــا فــردا .یکشــنبه بســیار ســرمان شــلوغ بــود
نیســتند .گفتــم ایــن کــه نم 
ٔ
بــا مصاحبههــا و بحثهــای گونا گــون .نشســتم در فاصلــه میــان جلســهها بــا آرنــه
نگاهــی ســریع بــه کارنامـ ٔـه آنهــا انداختیــم و در نهایــت  5نفــر انتخــاب کردیــم کــه دعــوت
شــوند و خواســتیم کــه از بقیــه عذرخواهــی کننــد .متأســفانه ســه نفــر از بهتریــن آنهــا هــم
نمیتوانســتند بیاینــد .ایــن شــد کــه دو نفــر امــروز آمدنــد.
پــس از اتمــام مصاحبــه بــا ایــن دو نفــر تصمیــم بــر ایــن شــد کــه هیچکــدام را دعــوت بــه
کار نکنیــم.
چــه برنامهریــزی بــرای مصاحبههــا و چــه تصمیمــی پــس از اتمــام مصاحبــه! کار ســخت
ً
و خســتهکنندهای بــود ،گرچــه الزم .از نتایــج نســبتا راضــی هســتم .بــه خصــوص بــرای
ً
بخــش مکانیــک کــه فعــا الویــت هــم داشــت.

 ،89/5/13چهارشنبه

هنــوز خســتگی کار ســه هفتـ ٔـه گذشــته از تنــم بیــرون نیامــده و ایــن چنــد روز هــم هنــوز
نتوانســتم کارهــای عقبمانــده را بــه روز کنــم .علــت دیگــری کــه مســئله مــن را زیــاد
کــرده پذیــرش ســخنرانی در همایــش بــزرگ ایرانیــان خــارج از کشــور بــود .ســخنرانی بــا
 178کتاب اول ،اسفند  ۸۵تا شهریور ۸۹

عنــوان «ایــران در قــرن  »21پذیرفتــم کــه دوشــنبه انجــام شــد و درســت هــم یــک هفتـ ٔـه
تمــام وقــت مــرا گرفــت.
کار رصدخانــه دوبــاره بــه حالــت عــادی برگشــته .ایــن چنــد روز مکاتبــات جدیــدی انجــام
شــد بــه منظــور پیگیــری جـ ٔ
ـاده قلـ ٔـه گرگــش .هنــوز امیــد را ازدســت نــدادهام کــه امســال
قبــل از شــروع فصــل ســرما کار زیرســازی انجــام شــود.
پاالیــش قلـ ٔـه نجومــی انجــام میشــود .اندازهگیــری دیــد در دو قلــه رضایتبخــش اســت.
هــر دو تیــم کارشــان خــوب پیــش م ـیرود و جوانهــا هــم بــاالی قلــه خوشــحالند! امــروز
 50بوبیــن و قفــس بــرای نصــب در گرگــش بــه کامــو منتقــل خواهــد شــد .گرچــه کمــی از
برنامــه عقــب هســتیم ،امــا بــا رســیدن کارت دادهبــرداری ناشــنال امیدواریــم از حــدود 10
روز دیگــر کار دادهگیــری از سـ ٔ
ـامانه ریزدمائــی گرگــش کامــل و شــروع شــود.
دکتــر جاللــی نرمافــزار شبیهســازی شــارش روی قلـ ٔـه گرگــش را آمــاده کــرده اســت .ایــن
طــرح هــم خــوب پیــش م ـیرود .چــون مدیــر قلــه نتوانســتیم انتخــاب بکنیــم ،بایــد
ً
احتمــاال تــا آخــر امســال را بــه طریقــی ســر بکنیــم .دکتــر اربابــی کمــی متزلــزل اســت کــه
چــه بکنــد.

 ،89/5/18دوشنبه

امــروز جلسـ ٔـه شــورای راهبــری رصدخانــه داریــم .موضــوع اصلــی گزارشدهــی اســت ،از
فعالیتهــای چنــد مــاه گذشــته .ایــن روزهــا فعالیــت روی گرگــش شــدید اســت .کارت
نشــنال رســیده اســت و بوبینهــا هــم آمـ ٔ
ـاده نصبانــد .چنــد روز پیــش که جلســه داشــتیم
اظهــار تعجــب کــردم کــه چــرا بــرای نصــب آن دســته از بوبینهــا کــه آمــاده اســت اقــدام
نشــده اســت .هنــوز مدیــران مــا عمــق یــک کار اجرائــی را تــا آخــر نمیبیننــد .هیــچ لزومــی
نداشــت نصــب بوبینهــای حاضــر بــه تعویــق بیفتــد .در هــر صــورت تــا آخرهفتــه بایــد
نصــب ایــن ســامانه ریزدمائــی در گرگــش بــه انتهــا رســیده باشــد .دس ـتکم دادهگیــری
از آن دســته کــه نصــب شــدهاند شــروع شــود .تیــم دیگــری مشــغول نصــب تجهیــزات
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انتقــال دادهانــد .هــر لحظــه اشــکالی پیــش میآیــد .از توانائیهــای فنــی و اجرایــی در
ایــن زمینــه راضــی نیســتم .امــا بایــد بســازم و کمابیــش امــور پیــش م ـیرود.
اولیــن قطعــات مربــوط بــه شبیهســازی کنتــرل تلســکوپ ایــن روزهــا ســفارش داده
یشــود .مجموعـ ٔـه قطعــات ،نرمافزارهایــی اســت بــاز هــم از شــرکت ناســیونال آمریــکا.
م 
ً
یشــود .فعــا امیــدوارم چهــار مــاه دیگــر بــه دســت
از طریــق چیــن .هنــوز نمیدانــم چــه م 
مــا برســد.
داود اکبــری ،دانشــجوی دکتــرای مکانیــک کــه قــرار اســت یکــی از همــکاران جدیــد
بخــش باشــد مــرا نگــران میکنــد .زمزمههایــی اســت کــه «زرنــگ» اســت و از زیــرکار در
رو .خوشــحالم نمیکنــد.
دیــروز سـ ٔ
ـیاهه «مجموعــه کارهــا» ( )Work-Packagesرا بــا اربابــی مــرور کــردم .خــوب
بــود .بــه او گــوشزد کــردم کــه رفتــارش ایــن روزهــا خــوب نیســت .چنــد بــار در جلسـهها
تکــرار کــرده بــود« .مــن کــه نمیدانــم هســتم یــا نــه ،یــا اینکــه چــه وظیفـهای دارم ».بــه او
گفتــم ایــن نــوع صحبتهــا بــرای خــودش خیلــی بــد اســت ]...[ .امــا احســاس مــن ایــن
بــود پــس از ایــن جلســه بیشــتر ســر شــوق آمــده بــود.
قرار بود فردا به قله بروم اما چون گرفتاری نصب زیاد بود ترجیح دادم نروم.

 ،89/5/19سهشنبه
امــروز اولیــن روز پــس از حــدود یــک مــاه یــا بیشــتر اســت کــه قــدری ســرم خلــوت اســت و
تحــت فشــار قرارهــا نیســتم .احســاس خــا میکنــم .روزهــای ســختی اســت .دو کتــاب
همســرم را ناشــر بــرای چــاپ نپذیرفتــه اســت .علــت :سانســور ناشــرها بــه جــای وزارت
ً
ارشــاد .ظاهــرا ایــن ترفنــد جدیــد وزرات اســت .تأثیــر ایــن رفتــار بــه حــدی اســت کــه [.]...
اصــرار بــر رفتــن از ایــران .ایــن حالــت بــرای بســیاری درسخواندههــا پیــش آمــده اســت.
احســاس افســردگی ،ناامیــدی!
االن ســاعت حســاس در پژوهشــکده بــود (ســاعت  .)11بــه مــن اعتــراض شــد کــه چــرا در
مصاحبــه بــا  Physics Todayگفتـهام دانشــجویان و دانشــگاهیان راحــت ویــزا میگیرند!
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مــواردی را گفتنــد کــه از چهــار مــاه تــا یکســال طــول کشــیده اســت .عــاوه بــر ایــن دیــروز
وزیــر علــوم اعــام کــرده اســت تمــام اســتخدامهای هیئــت علمــی متمرکــز شــده اســت
یشــود .گفتــه اســت هیئــت علمــی بایــد تابــع والیــت فقیــه
و در وزارت تصمیمگیــری م 
باشــد و یــاران امــام زمــان تربیــت بکنــد! فار غالتحصیــان جــوان مــا بــه شــدت ناراحــت،
ـاب
ســردرگم و مضطــرب شــدهاند .اوضــاع نابســامانی اســت .آرامــش در ایــن محیــط اعصـ ِ
آهنیــن میخواهــد.
از صبــح تــا االن دس ـتکم ســه مــورد مشــکالت داخلــی رصدخانــه را مجبــور بــودهام حــل
کنــم .مشــکالت کشــوری هــم کــه از زمیــن و آســمان میریــزد .اوضــاع پیچیــدهای اســت و
ایــن درســت هنگامــی اســت کــه در همایــش بــزرگ ایرانیان (دوشــنبه گذشــته) ســخنرانی
کــردم و از آینـ ٔ
ـده صــد ســال دیگــر ایــران صحبــت کــردم .هنــوز آینــده را روشــن میبینــم،
امــا گــذار از ایــن حالــت دو قطبــی جامعــه و حکومــت متعصبــان و سادهاندیشــان بســیار
ســخت اســت !

 ،89/5/30شنبه

هفتـ ٔـه گذشــته ،دوشــنبه شــب ،بــه گرگــش رفتــم 9 .شــب رســیدم و تــا  4صبــح بیــدار
ـش دیــد صحبــت میکــردم .خوشــحالم کــه امــور قلــه بــه خوبــی پیــش
بــودم و بــا تیــم پایـ ِ
م ـیرود .حجــم کارهــای انجا مشــده بینظیــر اســت .کیفیــت کارهــا مطلــوب اســت.
افــراد بــا هــوش و باتــوان جــذب شــدهاند .ا گــر موفــق بشــویم جــاده را امســال همــوار
بکنیــم کار عمــدهای انجــام دادهایــم و برنامهریــزی عمرانــی قلــه بســیار بــه موقــع انجــام
خواهــد شــد.
برنامهریــزی ســفرهای لونــد و بالعکــس مشــکلی بــود کــه تاکنــون بــه آن بیتوجهــی
میشــد .خــودم ایــن موضــوع را بــه دســت گرفتــم و از خانــم قــادری خواســتم محــور
ً
ارتباطــات باشــد .فعــا برنام ـهای بــرای دو مــاه آینــده تنظیــم شــده اســت کــه روزآمــد
کــردن آن کار پیچیــدهای نخواهــد بــود.
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دو هفتـ ٔـه دیگــر قــرار اســت بــه لونــد و تــورال برویــم بــرای نهایــی کــردن مشــخصات سـ ٔ
ـامانه
حمــل آینــه تــا اوپتیــون بتوانــد کار صیقــل را شــروع کنــد .محاســبات مهندســان بــا چهــار
حلقــه بــرای حمایــت شیشــه ایــن روزهــا نهایــی شــده و اطالعــات را حــاال میتــوان بــه
اوپتیــون منتقــل کــرد.
هفتـ ٔـه گذشــته جلسـهای بــا معاونــت علمــی رئیــس جمهــور داشــتیم .دکتــر رحیمــی ،کــه
ً
ً
قبــا مســئول ســازمان ســنجش بــود و او را خــوب میشــناختم .اخیــرا شــده بــود مســئول
«طر حهــای کالن علمــی» در آن معاونــت .جلســه بــا او بــود .گــزارش کلــی از پــروژه دادیم.
اســناد قبلــی را خوانــده بــود و در جریــان بــود .گمــان میکنــم حمایــت او در پیشــبرد پــروژه
مؤثــر باشــد.
شــرایط کنونــی پــروژه عــادی اســت .تــا چنــد مــاه دیگــر (ســه مــاه) بایــد ابهــام و
نگرانیهــای ســال جــاری مشــخص بشــود .از جملــه جــاده و بودجـ ٔـه امســال .کمــی هــم
بخــش پشــتیبانی مــا مشــکالت دارد کــه در همیــن ســه مــاه بایــد تکلیــف آن روشــن بشــود.

 ،89/6/2سهشنبه

پریــروز بــا خبــر شــدم ثبوتــی از دانشــگاه علــوم پایـ ٔـه زنجــان عــزل شــده و رســول خدابخــش
از ارومیــه بــه جــای او منصــوب شــده اســت .اتفــاق غیــر منتظــره بــود و در زنجــان بــه
شــلوغی و تظاهــرات منجــر شــد .نــه اینکــه ثبوتــی نمیبایســت کنارهگیــری میکــرد
بلکــه نوعــی کــه اتفــاق افتــاد همــراه بــا بیاحترامــی و خشــونت بــه هنــگام معرفــی رئیــس
یپــور از دانشــکده فیزیــک شــریف تمــاس گرفــت کــه
جدیــد انتظــار نمیرفــت .دیــروز کریم 
خــوب اســت قــراری بگذاریــم و بــه دیــدن ثبوتــی برویــم کــه ممکــن اســت بــه لحــاظ روانــی
تحــت فشــار باشــد .تمــام شــخصیت ثبوتــی ،نارضایتــی مــن از مدیریــت وی در زنجــان،
بیتوجهــی بــه آینـ ٔ
ـده آن مرکــز ،رفتــار حقارتبــار وی در مــورد رصدخانــه و جلوگیــری از
تحویــل دادههــای دیــد توســط نصیــری بــه مــا ،همــه و همــه از ذهنــم گذشــت ،امــا بــه
یپــور گفتــم باشــد .بــه او تلفــن زدم .منزلــش بــود .گفتــم میخواهیــم عــدهای فــردا
کریم 
بــه دیدنــش بیاییــم بــه خاطــر بیاحترامــی بــه وی از ســوی وزارت .بــرای ســاعت  11قــرار
گذاشــتیم .روز بعــد ،ده نفــر از دانشـ ٔ
ـکده مــا و حــدود  20نفــر هــم از از بچههــای زنجــان
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آمدنــد .گلشــنی و دکتــر توســلی هــم آمدنــد .اردالن نیامــد ،ارفعــی هــم گرفتــار بود .گلشــنی
کــه حــرف م ـیزد ،بــه خصــوص هنگامــی کــه از شایستهســاالری و لــزوم آن صحبــت
میکــرد برایــم تهــو عآور بــود .میدانســتم در پژوهشــگاه علــوم انســانی و جاهــای دیگــر
نکــه گفتــم چنــد نفــر از مــا
چــه کــرده اســت .حــرف زیــادی در آن جلســه نــزدم جــز ای 
کــه از اوائــل انقــاب در رشــد فیزیــک کشــور ســهیم بودیــم .گرچــه بــا هــم اختالفهایــی
داشــتیم ،و هنــوز هــم داریــم .امــا توانســتیم بــا وجــود ایــن اختالفهــا بــه طــور حرفـهای
همــکاری کنیــم و بــرای رشــد فیزیــک برنامهریــزی و اجــرا کنیــم .ایــن اتحــاد حرف ـهای
در رشــتههای دیگــر در طــول انقــاب نظیــر نداشــته اســت .وقتــی خداحافظــی میکــردم
انــگار تمــام فعالیتهــای  40ســاله بــرای فیزیــک ،از قبــل از انقــاب تاکنــون ،جلــوی
چشــم حاضــر بــود .ثبوتــی تمــام شــده بــود!
درســت ســه ســال پیــش بــود کــه ثبوتــی نگذاشــت اطالعــات مکانیابــی در اختیــار طــرح
قــرار ،بگیــرد و مــا را تحریــم کــرد .ایــن دنیــا اســت! دنیــا همیــن اســت!

 ،89/6/3چهارشنبه

امــروز قــرار بــود اربابــی تصحیــح برنامـ ٔـه زمانبنــدی طــرح را بیــاورد .عــذر خواســت.
یکــرد تمــام حســگرها تــا جمعــه
کارهــای قلــه اجــازه نــداده بــود .پذیرفتــم پیشبینــی م 
نصــب شــود و شــش دکل در گرگــش آمــاده برداشــت دادههــا بشــود.

مهندســان در لونــد مشــغولند و خبرهــای خــوش میرســد .بیــش از هــر چیــز برایــم جالــب
اســت کــه توربــن از ایــن جمــع راضــی اســت و همیــن ادامـ ٔـه همــکاری او را بــا طــرح
نتــر ســاخته اســت.
مطمئ 
داود اکبــری ،متقاضــی اســتخدام در گــروه مکانیــک کــه انتخــاب شــده بــود ســرانجام
راض ـیام نکــرد .نمیخواســتم خطــر هــادی قربانــی دیگــری را بپذیــرم .گرچــه بــه نظــر
بهتریــن نامــزد میرســید امــا عــذر او را خواســتم .گرچــه ناراحــت هــم شــد .حــاال بایــد بــه
فکــر نیــروی دیگــری باشــیم ،پــس از ایــن همــه زحمــت و مصاحبــه و وقــت!
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کمابیــش همــه جــا صحبــت عــزل ثبوتــی اســت .اطالعــات مــن گواهــی میدهــد کــه وزیــر
ً
از ثبوتــی حــدود  8مــاه پیــش خواســته بــود اســتعفا بدهــد .ظاهــرا نــه اســتعفا داده بــود و
نــه کمــک کــرده بــود جانشــین مناســبی پیــدا شــود.
ً
حاال خودش قهرمان شده و مرکز زنجان نابود! ظاهرا [ ]...است.
مقالـهای در مــورد رویدادهــای اخیــر در وزارت علــوم نوشــتم کــه روزنامـ ٔـه شــرق پذیرفتــه
ً
اســت هفتـ ٔـه آینــده چــاپ کنــد :قبایــی تنــگ بــر تــن علــم! وزارت علــوم بــه وضــوح احتمــاال
ناآ گاهانــه بــه ســوی محدودکــردن فعالیــت علمــی در کشــور مـیرود :یــک عقبگــرد پــس
از  25ســال پیشــرفت و برنامهریــزی .نمیدانــم ایــن دوره چقــدر طــول بکشــد امــا در هــر
صــورت دوران ســختی در علــم کشــور در پیــش اســت!

 ،89/6/4پنجشنبه
ظهــر امــروز کریمیپــور همــراه نفــری آمدنــد در مــورد متــن نام ـهای کــه جهــت حمایــت از
ثبوتــی نوشــته بودنــد صحبــت کنیــم .تلفنــی گفتــم کــه ایــن نامه مناســب نیســت .اردالن
و ارفعــی هــم آمدنــد دو ســاعت یــا بیشــتر صحبــت کردیــم .بــه نظــرم رســید تصمیــم خــود
ً
را گرفتــه اســت .احتمــاال بــا حمایــت نفــری و توســلی .گرچــه قــرار شــد متــن را عــوض کنــد،
امــا مطمئــن نبــودم ایــن کار را بکنــد .بــه نظــرم رســید کــه انگیـ ٔ
ـزه اصلــی سیاســی اســت.
اعتــراض بــه خاطــر اعتــراض نــه بــه خاطــر علــم و توهیــن بــه علــم؛ متأســف شــدم!
دیــروز باالخــره جلس ـهای کــه مدتــی قــرار بــود بــا آقــای دکتــر ســاالرآملی ،معــاون فنــاوری
معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری در الرک بــا حضــور الریجانــی تشــکیل شــد .ســاالرآملی
تأ کیــد میکــرد کــه مــا پذیرفتهایــم طر حهــای کالن علمــی راه توسـ ٔ
ـعه علمــی کشــور اســت.
بــه جــای اینکــه بودجــه تحقیقاتــی ریــز ریــز شــود بــرای طر حهــای کوچــک .خوشــحال
شــدم کــه پــس از پانــزده ســال کــه طر حهــای کالن علمــی را در شــورای پژوهشهــای
کشــور بــاب کــردم و دو طــرح رصدخانـ ٔـه ملــی و شــتابگر ملــی را بــه تصویــب رســاندم.
اکنــون ریاســت جمهــوری بــا اعتقــاد بــه ایــن نــوع طر حهــا موضــوع را پیگیــری میکنــد.
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نیازهــای ســال جــاری ،بــه ویــژه اهمیــت تســطیح جـ ٔ
ـاده دسترســی گرگــش را مطــرح
کردیــم .قــول داده شــد قــراری بــا معــاون اول رئیــس جمهــور و اســتاندار اصفهــان بــرای
پیگیــری موضــوع بگــذارد.

 ،۸۹/۶/۶شنبه

امــروز جلس ـهای بــا ســپهر اربابــی داشــتم .از تصحیــح برنامـ ٔـه زمانبنــدی طــرح راضــی
بــودم .فــردا بــه لونــد م ـیرود .خبــر رســید تمــام دکلهــا در گرگــش کار میکننــد .باالخــره
ایــن کار آمــاده شــد! شــاید بتوانیــم قبــل از شــروع فصــل بــرف و یخبنــدان دســتکم
دو مــاه داده از گرگــش بــرای شبیهســازی شـ ٔ
ـاره بــاالی قلــه داشــته باشــیم .نصــب ایــن
حســگر بســیار بیشــتر از آنکــه تصــور میشــد وقــت گرفــت .یــک بــار دیگــر تخمیــن اشــتباه
همــکاران بــرای همــه آشــکار شــد .امیــدوارم بــرای آینــده تجربــه و عبــرت شــده باشــد.
بخــش اداری مــا پــر تنــش اســت .ایــن تنــش گرچــه بــه مــن کمتــر منتقــل میشــود امــا
ً
حــس میکنــم .اصــا خــوب نیســت .بایــد در اولیــن فرصــت بــا آنهــا اتمــام حجــت کنــم
و نیــز ســعی کنــم اوضــاع را تلطیــف کنــم .حضــور حقیقــت ،و حــرکات پــر تنــش او ،اجــازه
نمیدهــد ایــن شــرایط را خــودش کنتــرل کنــد! امــروز هــم دعوایــی شــده بــود کــه باالخــره
بــه مــن منتقــل شــد!
در کنفرانــس فیزیــک امســال ۲۰ ،شــهریور ،قــرار اســت در مــورد طــرح صحبــت کنــم.
انجمــن فیزیــک در ایــن مــورد پیشقــدم شــده ،امــا انجمــن نجــوم تــا کنــون هیــچ
ابتــکاری نتوانستهاســت بــه خــرج دهــد!

 ،۸۹/۶/۷یکشنبه
قــرار بــا اپتیــون قطعــی شــده اســت .دســتور بحــث هــم مشــخص شــده اســت .اربابــی هــم
همــراه خواهــد بــود .ایــن اولیــن بازدیــد از اپتیــون اســت کــه همـ ٔـه تیــم حضــور دارد.
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امــروز ســاالرآملی تمــاس گرفــت و گــزارش خواســت بــرای دولــت .قــرار اســت خانــم دکتــر
ســلطانخواه از هیئــت دولــت بــا رئیسجمهــور و رحیمــی معــاون اولــش صحبــت کنــد و
نطــور قــراری بگــذارد بــا رحیمــی و اســتاندار اصفهــان.
نظــر مجــدد آنهــا را جلــب کنــد .همی 
اوضــاع زنجــان هنــوز آرام نیســت .نامـ ٔـه حمایــت از ثبوتــی بــه جریــان افتــاده امــا هنــوز
امضــای زیــادی پــای آن نرفتــه اســت .امــا در وبگاههــای مختلــف و در فضــای اینترنــت
یشــود .موضــوع شــده اســت نقــل !BBC
از آن زیــاد صحبــت م 

 ،۸۹/۶/۸دوشنبه
نســپاری واژهگزینــی ســرعت میگیــرد.
امــروز صبــح در فرهنگســتان زبــان بــودم .کار برو 
چــون فــردا میخواهــم بــه بروجــرد بــروم .پــس از مدتــی ســفری بــا خانــواده ،چهارشــنبه
هــم ضربــت خــوردن اســت و تعطیــل .و تنهــا شــنبه روز کاری قبــل از ســفر لوند-تــورال
اســت و الزم بــود کارهــا را مــرور کنــم.
جــز تنــش موجــود در بخــش اداری رصدخانــه ،موضــوع ویــژهای مطــرح نبــود.
پیگیریهــای اداری بــرای تســطیح جــاده در حــال انجــام بــود ،و بهنــام در کاشــان از
ایــن دفتــر بــه آن دفتــر میرفــت!
بــا حقیقــت صحبــت کــردم کــه دفتــر کاشــان و کامــو بایــد از اســتاندارد مــا در تهــران تبعیت
کنــد ،و نــه اســتاندارد کاشــان یــا روســتای کامــو .تــرس داشــتم ا گــر همیــن حــاال دقــت
نکنیــم ایــن دو دفتــر از هــر حیــث از فرهنــگ دانشــگاهی شهرســتانی تبعیــت کنــد کــه
بســیار بــد میشــد! بــه نظــرم رســید حقیقــت موضــوع را درک کــرد.
قــرار شــد همــان شــرکتی کــه میــز و صندلــی دفتــر تهــران را تهیــه کــرده اســت دفتــر کاشــان
و کامــو را هــم تجهیــز کنــد!
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 ،۸۹/۶/۹سهشنبه
امــروز بــه بروجــرد رفتیــم .برخــاف معمــول اینترنــت بیســیم در اختیارمــان بــود ،از
همســایه! توانســتم پیامهــا را چــک کنــم .توربــن از فنالنــد جزئیــات فنــی دســتور جلســه
را فرســتاده بــود.
بحث امضا برای ثبوتی داغ بود.
یپــور ،کــه آدم اصلــی کارگاه بینالمللــی فراســیارات اســت ،کــه قــرار اســت
نــادر حقیق 
بهمــن مــاه در کیــش برگــزار شــود نوشــته بــود کــه  ،Owenاز منجمــان ارشــد هاوایــی و
سیارهشــناس بســیار عالقهمنــد اســت شــرکت کنــد و حتــی اضافــه در ایــران بمانــد امــا
میترســد در خیابــان یــک دفعــه دســتگیرش کننــد! گفتــم بــا او تمــاس خواهــم گرفــت!
ایــن کارگاه را بــا ایــن هــدف برگــزار میکنیــم کــه یــک فعالیــت در زمینـ ٔـه فراســیارات در
ایــران شــروع شــود .امیــدوارم چنــد دانشــجو از خــال ایــن کارگاه بیــرون بیایــد ،همانطــور
کــه ده ســال پیــش بــا برگــزاری کارگاه کیهانشناســی و تشــکیل ســاختار چنیــن شــد!
از مجلـ ٔـه ســاینس و نیچــر تمــاس گرفتنــد تــا در مــورد رویدادهــای اخیــر علمــی در ایــران
صحبــت کننــد .از  BBCهــم کــه جــواب منفــی دادم و گفتــم بــا آنهــا صحبــت نمیکنــم.
بــه ســاینس هــم گفتــم گزارشــی کــه منتشــر کردهانــد بســیار سادهاندیشــانه اســت و
موضــوع عــزل ثبوتــی پیچید هتــر از ایــن حرفهاســت .مقال ـهام را برایشــان فرســتادم و
گفتــم گرچــه فارســی اســت امــا کســانی آنجــا هســتند کــه بخواهنــد ترجمــه کننــد!
ً
معمــوال همــکاران مــا ،چــه رســد بــه خــارج ،توجــه ندارنــد کــه وزارت علــوم نقــش دیگــری
بــه عهــده گرفتــه اســت و موتــور علــم ایــران معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری
شــده اســت .بــا پیگیــری بیــش از ده طــرح کالن و نیــز توجــه جــدی بــه فنــاوری و
زیرســاختهای آن.
در ایــن هیاهــوی سیاســی کــردن دانشــگاهها ،عــزل و نصبهــا ،گرفتــن دانشــجو،
اســتخدام هیئــت علمــی ،معاونــت علمــی رئیــس جمهــور بــا بهرهگیــری از مدیــران ســابق
وزارت علــوم نقــش سیاس ـتگذاری بــرای علــم و فنــاوری را بــدون لعــاب سیاســی و بــا
عبــرت از گذشــته پیگیــری میکنــدو اتفــاق فرخنــدهای اســت .ارتبــاط ایــن معاونــت بــا
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بخــش دفاعــی کشــور هــم قابــل توجــه اســت! ده ســال دیگــر ایــن سیاس ـتها شــروع بــه
اثرگــذاری خواهنــد کــرد .االن هــم متوجـ ٔـه خبطهــای وزارت علومانــد و ایــن فعالیتهــای
اثرگــذار را نمیبیننــد!
آخــر شــب اینترنــت قطــع شــد .ابتــدا فکــر کــردم مشــکل لپتــاپ مــن اســت .بعــد دیــدم
نــه بــه خاطــر روز جهانــی قــدس و فعالیتهــای سیاســی ســبزها ،از جملــه راهانــدازی
تلویزیــون آنهــا و پخــش اینترنتــی آن بــود کــه قــرار بــود امشــب راهانــدازی شــود.

 ۸۹/۶/۱۳و  ،۸۹/۶/۱۴شنبه و یکشنبه
شــنبه کارهــا را در دفتــر مــرور کــردم .موضــوع جــاده و بازدیــد الزیجانی از کاشــان مهمترین
کار بــود .بــا او صحبــت کــردم .گفــت در دو روز آینــده تصمیــم میگیــرد کــه آیــا هفتـ ٔـه آینــده
فرصــت میکنــد یــا خیــر .قــرار شــد حقیقــت در غیــاب مــن پیگیــری کنــد! موضــوع دفتــر
کاشــان و کارمنــد دفتــری را بــا حقیقــت مطــرح کــردم .بهنــام عالقهمنــد اســت همســرش
در آنجــا کار کنــد .مــن همیشــه مخالــف ایــن بــودهام زن و شــوهر در یــک محیــط کار
کننــد .قــرار شــد بــه فکــر کارمنــد دیگــری باشــیم :شــخصی محلــی!
در مــورد قــرارداد اربابــی هــم صحبــت شــد .چــون قــرار اســت از اول مهــر دیگــر بــا
پژوهشــکده قــرارداد نداشــته باشــد بلکــه بــا رصدخانــه بــرای کاری معیــن! هنــوز موفــق
نشــده اســت کاری پیــدا کنــد .بــا ایــن اوضــاع اســتخدام حتــی در دانشــگاه آزاد هــم
ســهمیه اســت .در چنــد مــاه آینــده موفــق بشــود! تصمیــم دارم قــراردادی تماموقــت
بــا او داشــته باشــیم .مســئولیت او پیگیــری امــور قلــه و نیــز نظــام کنتــرل پــروژه باشــد.
ً
میدانــم کــه [ .]...چــارهای فعــا نیســت .شــاید بــه مــرور یــک مهنــدس صنایــع بــا تجربـ ٔـه
کنتــرل پــروژه بــه کمــک او بیایــد! تصمیــم گرفتیــم بــا توجــه بــه مشــکالت قراردادهــای
داخلــی پژوهشــگاه ا گــر بشــود قــرارداد او بــا  LTGباشــد .بایــد ایــن را بــا آرنــه هــم صحبــت
کنــم .البتــه او بایــد موافــق باشــد.
مشــکل قراردادهــا و مغایــرت آنهــا بــا مصوبــات هیئــت امنــا باعــث شــده اســت بــه فکــر
تشــکیل یــک شــرکت دانشبنیــان باشــیم کــه همــه یــا اکثریــت تیــم ســهامدار آن باشــندو
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از آقــای مهرابــی ،هیئــت علمــی بازنشســته مرکــز تحقیقــات علمــی کشــور کــه تجربــه
هــم در ایــن امــور دارد ،خواســتهام اطالعــات الزم را گــردآوری کنــد .پــس از برگشــت از
کنفرانــس فیزیــک بایــد موضــوع را پیگیــری کنــم.
تنشــی هــم هفتههــای گذشــته میــان پژوهشــکده و رصدخانــه بــود در مــورد چگونگــی
پیگیــری مالــی و حســابداری فعالیتهایــی کــه در بخــش توسـ ٔ
ـعه فنــاوری بــا درآمــد
ً
اختصاصــی از طــرح انجــام میشــود .فعــا بــه ایــن طریــق حــل شــد کــه همــه ایــن امــور را
ً
رصدخانــه پیگــری کنــد گرچــه رســما در پژوهشــکده انجــام میشــود!
بعدازظهــر شــنبه هــم جلسـ ٔـه واژهگزینــی رصدخانــه داشــتیم کــه نگذاشــتم تعطیــل شــود.
حــدود شــش بعدازظهــر بــود کــه توانســتم بــه خانــه بــروم .از خســتگی نیــم ســاعتی تــا
حــدود افطــار اســتراحت کــردم .شــب بایســتی بــه فــرودگاه میرفتــم .باروبنــهام مثــل
همیشــه ســبک بــود!
شــنبه الزم بــود بــا مجلـ ٔـه نجــوم هــم همــه چیــز را هماهنــگ کنــم و شــماره  ۲۰۰مجلــه
یشــد .بــا پیگیــری یــک ســال اخیــر ،باالخــره
پــس از  ۲۰ســال در اول مهــر بایــد منتشــر م 
مجلــه پــس از  ۲۰ســال بــه روز شــده بــود .نگــران بــودم شـ ٔ
ـماره مخصــوص عقــب بیفتــد.
بــه عــاوه میخواهــم مراســمی بــه همیــن مناســبت ترتیــب بدهــم و ٔ
همــه دوســتان و
دس ـتاندرکاران نجــوم آماتــوری و عالقهمنــدان حرف ـهای دعــوت شــوند.
ُ
درســت در ایــن شــرایط ،هنگامــی کــه آرزو داشــتم شــرکت زروان بــه گل بنشــیند ،بــه
ِگل نشســته اســت .تمــام ضعــف مزمــن اجرایــی آن مشــهود شــده اســت .مــن هــم بــرای
امتحــان قطعــی افــراد آن بــه مــرور از شــش مــاه گذشــته فشــار را زیــاد کــردهام تــا متوجــه
ضعــف خودشــان بشــوند .در ایــن میــان وصالــی درک درســتی پیــدا کــرده اســت ،امــا
پیــرزاده و خواج هپــور در خیــاالت یــا رویایــی هســتند و درک و ارتبــاط آنهــا بــا واقعیــت
از میــان رفتــه اســت .افســوس! مص ـمام کــه یــا زروان فعــال شــود یــا جــای خــود را بــه
ً
شــرکتی جدیــد بــا افــراد جدیــد بدهــد .فعــا خیالــم قــدری از مجلــه راحــت شــده اســت.
خانــم رحیمــدل بــه خوبــی از پــس مجلــه برآمــده اســت.
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شــب کــه فــرودگاه رفتــم ســاعت  ۱۲:۴۵بــود .پــرواز  ۴صبــح بــود .معلــوم شــد بلیــط مــن را
کــه از لونــد رزرو کــرده بودنــد بــه دلیــل نامعلومــی ،باطــل شــده اســت .پــس بلیــط نداشــتم.
ً
داشــت تمــام برنامههــا بــه هــم میریخــت .گفتنــد میتوانــم نقــدا بلیــط بخــرم .آنجــا
نتوانســتم بــا کارت اعتبــاری پــول تهیــه کنــم .ســرانجام بــا مشــقتی تمــام پولهایــی کــه
در منــزل بــود و توانســتم از خودپردازهــا بگیــرم پولــی تهیــه کــردم و بــرای پــرواز  ۷صبــح
بلیــط تهیــه شــد .ایــن اولیــن بــار بــود کــه چنیــن اتفاقــی برایــم میافتــاد.
االن ســاعت  ۱۱:۳۰بــه وقــت اســتامبول اســت .در فــرودگاه منتظــر پــرواز بــه کپنهــاگ
هســتم.
چنــد دقیقــه پیــش از دفتــر الریجانــی تمــاس گرفتنــد .بــا او صحبــت کردم .گفــت آقایان از
وزارت علــوم تمــاس گرفتهانــد کــه نامـهای دارد بــه نفــع ثبوتــی تهیــه میشــود بــا امضــای
افــراد و منصــوری پشــت ایــن قضیــه اســت .بــه آنهــا گفتــه بــود کــه منصــوری مخالــف
ثبوتــی بــوده و چنــد ســال پیــش هــم نامـهای نوشــته کــه کنــار بــرود .گفتــم کــه مخالــف
نامــه بــودم و امضــا هــم نکــردهام .معلــوم اســت وزارت علــوم هــم بــه نامــه حســاس اســت،
هــم بــه اســم مــن! شــاید ایــن امــر تبعاتــی داشــته باشــد .بایــد صبــر کــرد و دیــد.
باالخــره بــه کپنهــاگ رســیدم .در فــرودگاه حبیــب و ســپهر آمــاده بودنــد .نشســتیم و قهــوه
خوردیــم تــا آرنــه هــم رســید .کمــی راجــع بــه پیشــرفت کار صحبــت کردیــم تــا هفــت کــه
بــرای ســوار شــدن بــه هواپیمــا بــه ســمت تورکــو رفتیــم.

 ،89/6/15دوشنبه
حدودســاعت  9شــب بــه وقــت محلــی بــه تورکــو و هتــل رســیدیم .فقــط فرصتــی شــد
کمــی پیامهــا را روی لپتــاپ چــک کنــم .امــا در هواپیمــا مفصــل بــا حبیــب صحبــت
کردیــم .اشــکالی کــه در لونــد پیــش آمــده بــود خریــد و نصــب نرمافــزار  ANSYSبــرای
مهندســان بــود کــه توربــن بــه ســختی مقاومــت کــرده بــود .چــون ایــران در تحریــم اســت.
میدانســتم کــه توربــن بــه شــدت روی ایــن موضو عهــا حســاس اســت .مشــکالت دیگــری
هــم بــود ،از جملــه کمبــود امکانــات فرعــی بــرای گــروه مهندســی کــه قــول داده شــده بــود
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رفــع شــود ،یــا اینکــه افــراد مــا بــرای ورود بــه ســاختمان کلیــد (الکترونیکــی) نداشــتند و
همیشــه الزم بــود کســی آنجــا حضــور داشــته باشــد ،کــه ایــن هــم بیشــتر بــه خاطــر امنیــت
و امــا شــاید آن هــم دالیــل ریشـهای مرتبــط بــا تحریــم داشــت!
جلسـ ٔـه امــروز بــا تاپیــو بیشــتر مــرور کارهــای انجــام شــده بــود .ســقف ســاختمان هنــوز کار
ً
داشــت .احتمــاال دو هفتـ ٔـه دیگــر آمــاده میشــود بــرای انتقــال شیشــه بــه داخــل .بــرای
شیشــه جــای مناســبی پیشبینــی کــرده بودنــد ،محفــوظ!

 ،89/6/16سهشنبه

صبــح جلسـ ٔـه کوتاهــی داشــتیم در هتــل قبــل از اینکــه بــه فــرودگاه برویــم .مــرور کارهــا بود
قتــر رفــت و آمــد گــروه مهندســی و نیــز آمادگــی بــرای
و تأ کیــد مــن بــه برنامهریــزی دقی 
شــروع قراردادهــای ســاخت وســاز .در مــورد جاللــی هــم صحبــت شــد .کمابیــش بیــش از
حــد همــه او را مغــرور میداننــد ،کــه بیشــتر حــرف م ـیزد و کمتــر گــوش میکنــد .هنــوز
جــای درســت او در پــروژه معلــوم نشــده اســت .بــه نظــر میرســد نقشــی کــه در ابتــدا بــرای
او در نظــر گرفتــه بودیــم ،سرپرســت تیــم مهندســی در تهــران مناســبش نیســت.
عصر در لوند
یــک راســت از فــرودگاه کپنهــاگ بــه دفتــر  LTGدر لونــد رفتیــم .آلابراهیــم در بیــرون
منتظــر مــا بــود .همانجــا یــک ســاعتی صحبــت کردیــم .و بعــد هرکــس بــه کار خــودش.
حبیــب و ســپهر بــرای خریــد ســوغات رفتنــد .مــن هــم بــا مجیــد کارهایــی کــه انجــام داده
بــود مــرور کــردم .چنــد اســاید از محفظــه تلســکوپ و نیــز لـیاوت تلســکوپ آمــاده کــرده
بــود کــه بــرای ســخنرانی هفتـ ٔـه آینــده در کنفــراس فیزیــک اصفهــان بســیار مناســب بــود.
در مــورد رســالهاش هــم گــزارش داد .بــه نظــر میرســید در دو مــاه آینــده دفــاع کنــد .بعــد از
آن میتوانــد بیشــتر بــه طــرح رصدخانــه کمــک کنــد .بــه نظــر مــن شــاید پیگیــری کنتــرل
پــروژه بتوانــد نقــش اساســی بــازی کنــد .مشــکالت ســال گذشـ ٔ
ـته حبیــب بــا او بــه نظــرم
میرســید تمــام شــده باشــد .حبیــب هــم نقــش او را پذیرفتــه اســت .او هــم بــه خــودش
مطمئنتــر شــده اســت .خوشــحالم کــه میبینــم ســرمایهگذاری روی او بــازده مناســبی
داشــته اســت.
ٔ
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شــب شــام را منــزل آرنــه گذراندیــم .ســاعت حــدود  9شــب بــه هتــل برگشــتیم .از آنجــا
بــه مجیــد تلفــن زدم و حــدود ســاعت  10بــود کــه آمــد .گرچــه هــوا کمــی ســرد بــود امــا
ترجیــح دادم برویــم قــدم بزنیــم .حــدود دو ســاعت راه میرفتیــم و از همــه چیــز صحبــت
میکردیــم .از مهندســان و رفتــار آنهــا در لونــد ،از قابلیــت آنهــا ،از کارهــای خــودش ،از
شــرایط ایــران بــه نظــرم ایــن قــدمزدن بســیار مهــم بــود و اثرگــذار .و بخشــی مهــم از ســفر
مــن همیــن قــدمزدن بــود.

 ،89/6/17چهارشنبه
صبــح ســاعت  8:30در  LTGبودیــم .همــه بودنــد .توربــن و متــه هــر دو بودنــد .میشــد
گفــت جــز تیــم مهندســی و پشــتیبانی از تهــران همـ ٔـه افــراد و مدیران طرح حضور داشــتند.
تــا ســاعت  11بحثهــای دو بــه دو و کارهــای متفرقــه بــود .ســاعت  11بــه اصــرار مــن
جلس ـهای تشــکیل دادیــم .همــه حضــور داشــتند .آرنــه ابتــدا رغبتــی بــه خــرج نم ـیداد.
ً
شــاید نگــران بــود صحبتهایــی بشــود کــه مثــا توربــن خوشــش نیایــد .امــا جلســه کــه
شــروع شــد بــه مــرور دیــدم همــه خوشــحالند و ایــن دور هــم بــودن نتیجــه خوبــی داد.
ابتــدا از زمانبنــدی پــروژه صحبــت کردیــم .مــن گفتــم کــه انتظــار دارم همــه تــا چنــد
هفتـ ٔـه دیگــر طبــق قــراری کــه مدتــی پیــش گذاشــتیم ،نظــر بدهنــد و ایــن زمانبنــدی را
بــه حــدی برســانیم کــه توافــق همــه باشــد .پــس از آن هــم انتظــار دارم هــر کاری بــه تیــم
مهندســی محــول میشــود ارتبــاط آن بــا کارهــای ذکــر شــده در ایــن زمانبنــدی روشــن و
قابــل کنتــرل باشــد .توربــن و متــه هــر دو پیشــنهادهای مناســبی داشــتند .بــه خصــوص
یکــرد .در مــورد نظــارت بــر گــروه
توربــن بیــش از انتظــار مــن در ایــن بحــث مشــارکت م 
مهندســی در تهــران هــم صحبــت شــد .هیــچ نظــر موافقــی بــا جاللــی نبــود .نظرهــا بیشــتر
ً
در ایــن جهــت بــود کــه بهــروز افضلیفــر ایــن وظیفــه را بــه عهــده بگیــرد .مــن عمــدا
ســکوت کــردم و نظــر نــدادم.
متــه اصــرار داشــت کــه زودتــر یــک اپتیکــدان در تهــران پیــدا کنیم کــه او بتوانــد تجربیاش
را بــه او منتقــل کنــد .بــه او احتــرام میگذاشــتم.
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 ،89/6/22دوشنبه

امــروز اولیــن جلسـ ٔـه مدیریتــی را داشــتیم پــس از ماههــا! همــه از لونــد برگشــتهاند و
ً
بحثهــای طوالنــی داشــتیم .بــا اینکــه قبــا بــا ســپهر اربابــی صحبــت کــرده بــودم کــه
[ ،]...بــاز هــم امــروز مشــکلی پیــش آمــده بــود کــه خسروشــاهی را بــه شــدت عصبانــی
کــرده بــود []...
امــروز بــه هــر ترتیبــی بــود الریجانــی را راضــی کردیــم بــرای هفتـ ٔـه آینــده سهشــنبه بــه
کاشــان بیایــد بــرای صحبــت بــا فرمانــدار و نشــان دادن اهمیــت سیاســی قضیــه .موضــوع
ـاده گرگــش اســت ،کــه بایــد گـ ٔ
فــوری مــا جـ ٔ
ـره آن را زودتــر بــاز کنیــم .دیــروز هــر چــه بــا
حقیقــت صحبــت کــردم کــه نبایــد منتظــر بازدیــد الریجانــی باشــیم اصــرار داشــت کــه
تــا ابــاغ اعتبــار نشــود نمیتــوان کاری انجــام داد و آن هــم بــا حضــور الریجانــی ممکــن
اســت .بســیار ســعی کــردم برایــش روشــن کنــم کــه بازکــردن گرههــای اداری فقــط بــا
دســتور مافــوق انجــام نمیشــود بلکــه همزمــان بایــد از پایینتریــن ســطح کار کــرد و راه
را بــرای بازکــردن گــره آمــاده کــرد .از دیــروز مرتــب بــا بهنــام در کاشــان تمــاس داشــتیم کــه
بــا افــراد مختلــف در ٔ
اداره راه کاشــان و منابــع طبیعــی صحبــت کنــد و راههــای مختلــف و
کارهــای الزم بــرای گرفتــن مجــوز راه را پیــدا کنــد .همیــن باعــث شــد امــروز نامـهای تهیــه
کنیــم بــرای منابــع طبیعــی کاشــان کــه آمـ ٔ
ـاده مجــوز دادن بشــوند .بــه نظــر میرســد ایــن
یشــود.
گــره هــم دارد بــاز م 

89/6/24
دیــروز ظهــر رســیدم .در راه بــودم مشــغول یــک کار بانکــی شــخصی ،کــه بــدون اغــراق از
اول تابســتان درصــدد انجامــش بــودم .کــه میرحســینی ،از بخــش توسـ ٔ
ـعه فنــاوری زنــگ
زد .خسروشــاهی از دســتش عصبانــی شــده بــود و گفتــه بــود ا گــر تــا دوشـ ٔ
ـنبه آینــده میــز
تجهیــزات مکانیــک نرســد ،دیگــر ســر کار نیایــد .بــه او هــم برخــورده بــود و گفتــه بــود کــه
ً
اصــا از همیــن االن مـیروم و بــه قهــر رفتــه بــود منــزل .جالــب اســت یکــی از مصداقهــای
قانــون «تجمــع بدبختیهــا» ایــن روزهــا اســت .در هــر مــوردی کــه بــه مــن مربــوط اســت
مشــکلی پیــش میآیــد .حیطـ ٔـه شــخصی و خانــواده ،مجلـ ٔـه نجــوم کــه ایــن روزهــا پــر از
ٔ
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مســئله اســت تــا حــدی کــه چنــد روز پیــش حســاب بانکــی مجلــه از طــرف دادگاه بســته
شــد (بــه خاطــر اخــراج خانــم ثابــت) .مســائل دانشــگاه و ثبوتــی ،شــرکت خانوادگــی مــا در
کنفرانــس فیزیــک همــدان ،مشــکالت حــاد رصدخانــه!
تلفــن میرحســینی باعــث شــد کــه بــرای اولیــن بــار پــس از مدتهــا جایــی بنشــنیم و نهــار
بخــورم تــا بــا آرامــش بــه الرک برگــردم.
هنگامــی کــه رســیدم میدانســتم چــه آتشــی بــه پــا شــده .انــگار نــه انــگار! راحــت بــه دفترم
رفتــم .خسروشــاهی آمــد کــه موضوعــی را بیــان کنــد .میدانســتم چیســت .صحبتــش کــه
تمــام شــد خانــم جعفــرزاده آمــد .خانــم تقـیزاده در مرخصــی بــود .در ایــن مــدت کــه مــن
برگشــتم مسـ ٔ
ـئله میــز حــل شــده بــود .معلــوم شــد چــک خریــد مدتهــا اســت آمــاده شــده
و مســئول آن در بخــش پشــتیبانی مرکــز یــادش رفتــه اســت! خانــم تقـیزاده ،کــه درســت
پیگیــری را بلــد نیســت گفتــه اســت کــه چــک آمــاده نیســت و «شــور» کار را نــزده اســت.
گفتــم بــه خانــم جعفــرزاده کــه شــما بــه عنــوان مدیــر اجرائــی تقصیــر داریــد .بــه
خسروشــاهی هــم گفتــم شــما میدانیــد و میرحســینی .بــا او خودتــان صحبــت کنیــد.
ً
ایــن موضــوع هنــوز تمــام نشــده ،امــا فعــا از جدیــت آن کاســته شــده و همــه آرام شــدهاند.
آنچــه مــن دیــدم بایــد بخــش اداری را «چابک»تــر بکنــم.
موضــوع نگرانــی خسروشــاهی و اربابــی را نیــز امــروز در حضــور هــر دو ،در کنــار کارهــای
دیگــر بــا وانمــود کــردن اینکــه موضــوع فرعــی دیگــری هــم هســت حــل کــردم .گفتــم
موضــوع تحلیــل دادههــا کار علمــی ریزدمائــی اســت کــه مســئولش خسروشــاهی اســت و
خــودش بایــد حــل کنــد.
از اربابــی خواســته بــودم تــا امــروز کارهایــی را کــه طبــق برنامـ ٔـه زمانبنــدی میبایســتی

شــروع کــرده باشــیم ،بــه عـ ٔ
ـاوه کارهایــی را کــه تــا ســه مــاه بعــد بایــد شــروع کنیــم لیســت
کنــد .ایــن کار را کــرده بــود .بیــش از یــک ســاعت و نیــم تکتــک آنهــا را بــا هــم مــرور
کردیــم و بــه او نشــان دادم چــه کارهــا میبایســت در هفتـ ٔـه گذشــته انجــام مـیداده اســت
یشــود .شــاید از عهــده ایــن کار برآیــد .امــا
و نکــرده اســت .امــا دارد بــه جزئیــات واقــف م 
[.]...
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موضــوع جـ ٔ
یشــود .ابــاغ اعتبــار پــروژه
ـاده دسترســی گرگــش و گــره آن دارد کمکــم حــل م 
ً
ظاهــرا تــا شــنبه بــه کاشــان میرســد .بــه عــاوه بــا دکتــر نوایــی از شــرکت ســازه هــم امــروز
جلســه داشــتیم .خواســتم بیایــد نگرانیهــای خــودم را از همــکاری بــه او بگویــم .باعــث
شــد راهــی پیشــنهاد بشــود بــرای اینکــه بتوانیــم تــا آخــر امســال قــرارداد بــا مشــاور بــرای
ســاخت و ســاز در قلــه (ایســتگاه  )2پیــدا کنیــم .قــرار شــد بــا اطالعاتــی کــه مــا بــه زودی بــه
آنهــا خواهیــم داد اواخــر مهرمــاه /اوائــل آبــان بخشــی از گــزارش خــود را در مــورد ایســتگاه
 2بــه صــورت قطعــی بــه مــا بدهــد کــه بــر مبنــای آن بتوانیــم کار مناقصــه و تعییــن مشــاور
را جلــو بیندازیــم .ایــن هــم نمونـ ٔـه دیگــر از کاری انجــام پذیــر شــد و حقیقــت پریــروز
میگفــت امــکان نــدارد!

 ،89/6/27شنبه
امــروز از فرمانــداری کاشــان خبردادنــد کــه س هشــنبه روز مناســبی بــرای بازدیــد نیســت و
بســیاری از مدیــران ســفر هســتند .سهشـ ٔ
ـنبه آینـ ٔ
ـده را پیشبینــی کردنــد .مــن و حقیقیــت
موافــق نبودیــم چــون نگــران بودیــم الریجانــی بــه هــر دلیلــی نتوانــد و بــاز هــم ایــن کار
عقــب بیفتــد .امــا او ترجیــح داد بــه پیشــنهاد فرمانــداری عمــل کنیــم .پــس ســفر بــه
کاشــان بــه هفتـ ٔـه آینــده موکــول شــد .بقیـ ٔـه امــور خــوب پیــش م ـیرود.
دفتــر رصدخانــه در کاشــان .بــرای آینــده امــروز طرحــی نهایــی کردیــم .از فرمانــداری دو
هکتــار زمیــن خواهیــم خواســت ،بــا زیربنــای حــدود 2000متــر ســاختمان کــه بــه هنــگام
راهانــدازی رصدخانــه آمــاده شــود .پیشبینــی مــا ایــن اســت کــه تمــام امــور علمــی ،فنــی،
اجرایــی رصدخانـ ٔـه ملــی ،تلســکوپهای آینــده ،در ایــن مرکــز کاشــان انجــام شــود کــه
ً
ـکده رصدخانـ ٔـه ملــی  /پژوهشـ ٔ
وابســته اســت بــه پژوهشـ ٔ
ـکده نجــوم کــه عمــا در ابعــاد
یــک پژوهشــگاه عمــل خواهــد کــرد.
امــروز خسروشــاهی بــا میرحســینی صحبــت کــرد .گذاشــتم خــودش ایــن مســئله را حــل
کنــد .بــه نفــع همــه بــود .گمــان کنــم بــه خوبــی حــل شــود .میرحســینی هــم یــاد میگیــرد
بــا مســئول بالفصلــش کنــار بیایــد.
ٔ
رصدخانه ملی ایران
خاطرات
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در فکــر آن هســتیم کــه یــک شــرکت پژوهشــی یــا دانشبنیــان تأســیس کنیــم کــه
ً
امــور طــرح رصدخانــه بــه او وا گــذار شــود .از جملــه اســتخدام افــراد کــه فعــا در مرکــز بــا
مشــکل مواجــه شــده اســت .امــروز جلس ـهای بــا آقــای مهرابــی و جاویــد ســلطانی (از
مرکــز تحقیقــات سیاســت علمــی کشــور کــه هــر دو بازنشســته شــدهاند) و آقــای حقیقــت
داشــتیم .شــاید هــم بــه ایــن ســمت برویــم کــه مرکــز یــک مرکــز رشــد تأســیس کند و شــرکت
رصدخانــه در ایــن چارچــوب کار کنــد.

 ،89/6/28یکشنبه
نیازهای ما که از دولت و فرمانداری خواهیم خواست مشخص شده است.
اینهــا را هفتـ ٔـه آینــده بــا فرمانــدار صحبــت میکنیــم .کــه مدیــران اســتان هــم خواهنــد
آمــد .یــک مــورد مسـ ٔ
ـئله آلودگــی نــوری اســت .آقــای مهاجــر ،دانشــجوی ارشــد دانشــگاه
شــهید عباســپور وزارت نیــرو ،کــه بــه توصیـ ٔـه مــن ســال گذشــته رســالهاش را در ایــن مــورد
شــروع کــرد بــه نتایــج مفیــدی بــرای مــا رســیده اســت .او مایــل اســت بعضــی فرمولهــای
ینــوری را در کاشــان آزمایــش کنــد.
مربــوط بــه تصحیــح نوردهــی بــه شــهرها و رفــع آلودگ 
از ایــن جهــت بــه اندازهگیریهایــی نیــاز دارد کــه قــرار اســت آنهــا را بــا مدیــران کاشــان
مطــرح کنیــم .خوشــحالم کــه در ایــن جهــت هــم پیشــرفت داشــتهایم.
امــور قلــه خــوب پیــش م ـیرود .اصطکا کهــای روزانــه کــم نشــده اســت .امــا کمابیــش
مهــار شــده اســت.

 ،89/6/29دوشنبه

امــروز ،غیــر از صبــح کــه در فرهنگســتان زبــان بــودم و دو ســاعت کار فشـ ٔ
ـرده مدیریتــی
داشــتم تــا االن کــه ســاعت  18اســت مشــغول امــور رصدخانــه بــودم .جلســه مدیریتــی
داخلــی و نیــز جلسـ ٔـه هماهنگــی بــا گــروه مهندســی .در ایــن فاصلــه یــک ســاعت نهــار
بــا مبشــر بودیــم .جلس ـه بــا گــروه مهندســی از ایــن جهــت جالــب بــود کــه در مــورد
بســیار مســائل مدیریتــی هــم صحبــت شــد و مــن اجــازه دادم طــول هــم بکشــد تــا کمــی
«هماهنگــی» در مــورد کارهــای کل پــروژه حاصــل شــود و همـ ٔـه همــکاران احســاس
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مشــارکت بیشــتری بکننــد« .پورتــال» یــا «درگاه» پــروژه دارد آمــاده میشــود و چهارشــنبه
جلسـهای داریــم بــرای نهائــی کــردن آن .قــرار اســت از ایــن طریــق همــه افــراد پــروژه بــه
یکدیگــر مرتبــط بشــوند و در ســطوح مختلــف از جریــان امــور باخبــر شــوند.
انســجام داخــل گــروه بــه نظــر میآیــد بهتــر شــده اســت .بحثهــای نهایــی مرتبــط بــا
نظــام بایگانــی و مستندســازی هــم امــروز مطــرح بــود .از پیشــرفت امــور راض ـیام.

 ،89/6/30سهشنبه
االن مبشــر اینجــا بــود و بــا آرامــش مدتــی صحبــت کردیــم .از اینکــه بــرای آمــوزش چــه
میشــود کــرد .از تعــداد دانشــجویان نجــوم ایرانــی خــارج از کشــور ،تعــداد آنهــا و فکــر در
ایــن مــورد کــه چگونــه از ارتبــاط بــا آنهــا اســتفاده بشــود ،چگونــه بــا هــم مرتبــط باشــند و
از آینـ ٔ
ـده نجــوم ایــران داریــم.
ً
برنامـ ٔـه زمانبنــدی پــروژه قــرار بــود تــا هفتــه دیگــر کامــل تصحیــح بشــود .عمــا هــر روز
در ایــن مــورد بــا ســپهر صحبــت میکنــم .او هــم پیگیــری میکنــد امــا تــوان یــا [.]...
ســوالها را جمــع کــرده منتظــر صحبــت بــا آرنــه یــا توربــن اســت کــه نتیجهگیــری کنــد.
یشــود کــه ایــن کار تــا ســه مــاه دیگــر هــم
بــه او گفتــم ایــن روش وی منجــر بــه ایــن م 
تمــام نشــود .مرتــب تعجــب میکنــم از اینکــه چــرا و چطــوری [ .]...مــن کــه میبینــم! در
مــورد راههایــی بــا او صحبــت کــردم کــه بتــوان ســریعتر بــه نتیجــه رســید .مصمــم هســتم
قبــل از اینکــه آرنــه ســفر بعــدیاش را تمــام کنــد و بــه لونــد برگــردد ایــن کار را تمــام کــرده
باشــیم.
امــور جــاده را بهنــام خــوب پیگیــری میکنــد .هنــوز فکــر میکنــم دو تــا ســه هفتــه دیگــر
کار را بتوانــد شــروع شــود .خوشــبختانه بــا همیــن فشــارها مقاطع ـهکار جــاده را ٔ
اداره راه
کاشــان انتخــاب کــرده اســت .امــروز میرفتنــد کــه اوضــاع محــل را از نزدیــک ببیننــد و
قیمــت بدهنــد.
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مطالعــات نشــان داده اســت کــه چــاه آبــی کــه بــه مــا پیشــنهاد شــده اســت آب کافــی
نخواهــد داشــت .همیــن موضــوع هــم یکــی از مــوارد بحــث هفتــه آینــده بــا فرمانــدار
کاشــان خواهــد بــود.

 ،89/6/31چهارشنبه
تابســتان تمــام شــد .تابســتان ســختی بــود .از اســتراحت و آرامــش خبــر چندانــی نبــود .امــا
از پیشــرفت پــروژه راضـیام .شــاید همیــن کافی باشــد.
اربابــی ناراحــت شــده بــود .نام ـهای تهیــه شــده بــود بــرای مســئوالن حراســت فــرودگاه
تــا او بتوانــد بــه پیشــواز آرنــه در بخــش ترانزیــت بــرود .ایــن اول بــاری اســت کــه ویــزای
الکترونیکــی فرودگاهــی بــرای آرنــه تهیــه شــده .خواســتیم او نگرانــی چندانــی نداشــته
باشــد .در ایــن نامــه اربابــی معرفــی شــده بــود .نمیدانســتند عنــوان او را چــه نویســند.
خانــم قــادری مدیــر داخلــی مــا کمــی ناشــیانه عمــل کــرده بــود و بــه او گفتــه بود شــما مدیر
قلــه هســتید (یعنــی مدیــر فنــی نیســتید) .او هــم ناراحــت شــده بــود .هــم ســمت بــرای
نکــه احســاس میکــرد اطرافیــان بــه
او مهــم بــود و از ایــن جهــت ناراحــت بــود هــم از ای 
او بیاحترامــی میکننــد ،کــه شــاید حــق داشــت .بایــد بــه ایــن نکتههــا توجــه بیشــتری
بکنــم.
هنــوز روال ارتباطــی میــان مدیــران مــا و دفتــر ،روان و عــادی نیســت و دردسرســاز
اســت .قــادری هــم هنــوز در توانــش نیســت کــه بتوانــد ایــن امــور را مدیریــت کنــد .رفتــار
حقیقــت ،بــا عجلـ ٔـه همیشــگیاش هــم خــود بــه خــود تشــنجزا اســت .خسروشــاهی هــم
لتــر اســت ،ظرافــت رفتــاری نــدارد و هنــوز درســت جــا نیفتــاده اســت .بایــد در
کــه معقو 
رفتــار خــودم شــاید تجدیــد نظــر کنــم و بــه همــه گوشــزد کنــم آرامتــر باشــند.
امــروز جلسـ ٔـه هیئــت شــورای پژوهشــکده را هــم داشــتیم .مبشــر هــم بــود .از پیشــرفت
ایــن امــور هــم راض ـیام .امــا بــاز هــم ایــن جلس ـهها نشــان میدهــد خسروشــاهی هنــوز
نیــاز بــه پختگــی دارد .امیــدوارم قبــل از اینکــه دیــر بشــود پختهتــر شــود .بایــد یــاد بگیــرد
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مدیریــت کنــد و محیــط را آرامتــر از اینکــه هســت بکنــد ،نــه متشــنجتر از اینکــه اســت.
اینجــا همیشــه کــم م ـیآورد.

اتمام یادداشتهای رصدخانه  85تا 8۹
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