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خواجه نظام الملک نظامیه را می ساخت. ابوسعید نیشابوری بسیار زر عمارت را تصرف نمود.

که فوت شده و  کردی یا دیگری بلکه اندوه من بر زمانی است  که تو خیانت  اندوه من از آن نیست 

تدارکات آن ممکن نه.

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

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

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

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

شــد.
دفتر دوم از مهر 1389 تا اسفند 1391. 	 
دفتر سوم از فروردین 1392 تا  اسفند 1393.	 
اسـتقرار 	  از  پـس  مـاه  دو  یعنـی   1394 اسـفند  تـا   1394 فروردیـن  از  چهـارم  دفتـر 

جدیـد. مدیریـت 

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

ــت. ــار نیس ــل انتش ــت و قاب اس

رضا منصوری

2۰ شهریور 139۷
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پیشگفتار دفتر دوم خاطرات رصدخانه
کنون آمادٔه  که در دفتر اول اعمال شده ا دفتر دوم  خاطرات رصدخانه به همان سبکی 
انتشار الکترونیکی شده است. در این که این انتشار چقدر مفید است بسیار شک داشتم 
آنها هم  نظر  کردم.  ایران هم مشورت  به شرایط علمی  آشنا  نزدیکاِن  از  نفر  با چند  و 
چندان صریح نبود. در نهایت به نظرم رسید اطاع از این تجربه در همین شرایط علم 
در ایران مفید است. شکی است هر آنچه در آن دفتر نوشته شده فعًا الزم نیست یا به 
کشور بیش از نفع آن است؛  صاح نیست چاپ بشود چون از دید من ضرر آن به علم 
پس عاقه مندان این را بر من خرده نگیرند. بسیار امیدوارم این یادداشت ها در ارتقاء 

سطح مدیریت علم در ایران موثر باشد.

رضا منصوری
شهریور 1398





  یادداشت های روزانه 

از مهر سال ۱۳۸۹

ح رصدخانٔه ملی ایران طر
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89/۷/3، 25 سپتامبر 2۰1۰
شنبه

مغـزم  در  رصدخانـه  گذشـته  هفتـه  چنـد  مشـکات  تمـام  خوابیـدم.  بـد  بسـیار  دیشـب 
می گذشـت. شـاید ایـن مظاهـر »سـندرم جمعـه« بـود. جمعه هـا بـرای مـن و خانـواده دارد 
عذابـی می شـود. از خانـه بیـرون نمی رویـم، بـه خصـوص بعـد از ظهرها، چـون خیابان ها 
از شـلوغی و بدرفتـاری مـردم فاجعـه ای اسـت. هـر وقـت در ایـن چند سـال جمعه عصرها 
بیـرون رفتـه ام تمـام کثافـِت رفتاری ما ایرانیان یکجا جلوی چشـم من ظاهر شده اسـت: 
رفتـار ناهنجـار راننـدگان، بی حرمتـی مـردم، پـز لبـاس و آرایـش، بـی کاری جوانـان، و هـر 
برگشـته ام.در خانـه هـم  بـه خانـه  بـا درد  کنیـد. همـواره  بتوانیـد اضافـه  کـه  چـه دیگـر 
می مانیـم، چـون عمـًا هیـچ رفـت و آمـدی با کسـی نداریـم، تعیطاتی که باید به شـادی 
تبدیـل شـود، بـه چالشـی تبدیـل می شـود. هـر وقت بـه طالقان رفتـه ام آرامش داشـته ام. 

ایـن سـفرها امـا بـرای خانـواده هـم مطلـوب نیسـت.

تمـام ذهـن مـن دیشـب درگیـر رفتـار افـراد مـا در تیـم مدیریـت رصدخانـه بـود. اربابی یک 
طـرف، خسروشـاهی طـرف دیگـر، حقیقـت هـم، و قـادری طـرف دیگـر. بـه ایـن اضافـه 
کـه  کـه دفتـر پژوهشـکده نجـوم دارد. یـاد آن وقت هـا بـه خیـر  کنیـد مشـکات رفتـاری 
هیـچ  هدایـت.  هـم  و  می کـرد  کنتـرل  هـم  را  رفتارهـا  ایـن  شـیمی  خانـم  ماننـد  مدیـری 
جایگزینـی بـرای او نیافتـه ام. امیـدوارم ایـن خسـتگی ایـن روزهـای آینده در رفتـارم تاثیر 
کنیـم.  کـه بایـد دقـت  نگـذارد. دو هفتـه آینـده چندیـن حرکـت تاثیرگـذار در پـروژه داریـم 

کـه بگـذرد بایـد بـه روشـنی پیشـرفت در بخشـی از امـور را ببینـم. ایـن دو هفتـه 

89/۷/۷، 29 سپتامبر 2۰1۰
چهارشنبه

کردیـم بـا حقیقـت، اربابـی و خسروشـاهی،  کاشـان حرکـت  دیـروز صبـح زود بـه سـمت 
کاشـان بـود. ده  کنـار عوارضـی  کـرد. قـرار مـا سـاعت 9 صبـح  گانـه حرکـت  الریجانـی جدا
پلیـس.  اسـکورت  بـا  بودنـد  منتظـر  همراهانـش  و  فرمانـدار  رسـیدیم.   9 از  قبـل  دقیقـه 
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الریجانـی چنـد دقیقـه بعـد رسـید. خـوب می دانـد چگونـه بـا ماحـت تمـام فاصله هـا را 
کنـد و مقـام خـودش را نشـان دهـد، گفتـه بـود بـه فرمانـداری نمی رویم و مسـتقیم  حفـظ 
کنـد  بـه سـمت جـاده رصدخانـه می رویـم. از ایـن طریـق می توانسـت فرمانـدار را متقاعـد 
کـه بـه وسـط راه بیایـد. امـا بعـد پذیرفـت بـرای صبحانـه بـه فرمانـداری برویـم. پـس این 

شـد پیشـواز در مدخـل شـهر!

ایـن  بـود.  »هیئتـی«  و  محقـر  معنـی  تمـام  بـه  فرمانـداری  محـل  در  صبحانـه  پذیرایـی 
کـه مدیـران مـا در ایـن سـی سـال نتوانسـته اند یـاد بگیرند. هیـچ ظرافتی در  چیـزی اسـت 

کارگـری بـود!  کار نبـود. 

از هیـچ اسـتاندارد فکـر شـده اداری  کارکنـان و وضـع دفتـر فرمانـداری هـم همین طـور! 
خبـری نبـود. نـه نظمـی و نـه اداره ای!

کنار جـاده رصدخانه برویم.  کامو. قرار بود ابتـدا به  بـه هـر حـال حرکـت کردیـم به سـمت 
از راه میمـه، هنـوز در راه بودنـد.  بـود برسـند،  قـرار  از اصفهـان  کـه  امـا بعضـی مدیـران 
کامـو خوشـبختانه  کـه سـر راه آنهـا هـم هسـت. در دفتـر  کامـو برویـم  ترجیـح دادم اول بـه 
اتصـال دوربیـن از طریـق اینترنـت بـه قلـه برقـرار بـود وهمراهـان توانسـتند تـا انـدازه ای با 

گرگـش آشـنا شـوند. فعالیت هـای بـاالی قلـه 

سـپس به سـمت محل اتصال جاده قمصر-کامو به جاده رصدخانه رفتیم. تا از نزدیک 
بتوانیـم هـم قلـه را تماشـا کنیـم و هـم راجـع بـه لزوم تسـریع در عملیات جاده سـازی و نیز 
کنیـم. ایسـتگاه بعـدی قمصـر بود. پس از نهار به سـالن شـهرداری  ع آب صحبـت  موضـو
ح رصدخانـه ملـی دادم  قمصـر رفتیـم. در آنجـا توضیـح مختصـری در مـورد تاریخچـه طـر

و توضیـح فعالیت هـا را سـپردم به خسروشـاهی.

تمـام مـدت در طـول راه و موقـع سـخنرانی ها، وقـت بـه وقـت، پیچیدگـی و اهمیـت فنـی 
ح را بـرای فرمانـدار و همراهـان توضیح مـی دادم. فرماندار، آقای حاجی، رفتار جالبی  طـر
کنـش  وا و محترمانـه  کنش هـای مودبانـه  وا امـا جـز  مـی داد  گـوش  را  داشـت. حرف هـا 
دیگـری از او دریافـت نمی شـد. امـا در جلسـه بعـد از نهار، پس از صحبت هـا، هنگامی که 
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کـرد و قرائت کرد.  نوبـت او شـد، عمـًا صورت جلسـه ای بـا مصوبـات مطابق میل ما تهیه 
کـه همـه موافـق بودنـد مصوب تلقی شـد. ایـن صورت جلسـه بـا تغییـر اندکـی 

ع جـادٔه موقـت و آب در ایسـتگاه 3،  کـه عمدتـًا موضـو مـا بـه هـدف خـود رسـیده بودیـم، 
کار جـاده را  کامـو بـود. قـرار شـد هفتـٔه آینـده  کنـار تقاطـع جـاده رصدخانـه یـا جـاده قمصـر 
کـه آیـا جـادٔه نهائـی را شـروع می کننـد یا ابتـدا جاده  کننـد. قـدری ابهـام باقـی مانـد  شـروع 
که مسـوول  کرد  کید  ع آب را هم فرماندار تآ دسترسـی در پائین دسـت جادٔه اصلی.موضو

سـازمان آب پیشـنهاد مشـخصی بدهد. 

کمابیـش همـه مدیـران شـهر و اسـتان حضـور داشـتند بـا اهمیـت بـود. بـه نظـرم  اینکـه 
قمصـر  شـهر  کننـد.  کمـک  بودنـد  عاقه منـد  و  شـدند  واقـف  ح  طـر اهمیـت  بـه  همگـی 

کنـد. کمـک  پذیرفـت بـه عنـوان شـهر نمونـه )پایلـوت( بـه رفـع آلودگـی نـوری 

کردم مدیران مان، ]...[، ]...[، ]...[  در معرض باشند و خودم بیشتر  در تمام روز سعی 
کـم او  کـه البتـه از تجربـٔه  کنـار باشـم. ]...[ در ایـن نقـش خوشـحال بـود امـا کمـی ناشـی، 
حکایـت می کـرد. ]...[ »جهـادی« عمـل می کـرد. مرتب حرکت می کرد و جابه جا می شـد. 
کـه ایـن اشـکال ایجـاد می کـرد. در هنـگام جلسـه بعـد از نهـار و  کـم دقـت.  سـریع بـود امـا 
کـه الزم  ع تعییـن می کـرد  سـخنرانی ها مرتـب جابه جـا می شـد و صورت جلسـه و موضـو
کارهایـش سـریع اسـت. امـا در مواقعـی  نبـود. ایـن رفتـارش مطابـق اسـتاندارد مـن نبـود. 
عمـق نـدارد و جزئیـات عمـل را نمی بینـد. ]...[ معقـول رفتـار می کـرد و حواس جمـع بـود. 
شـب سـاعت 8:3۰ تهـران رسـیدیم. ترافیـک به قـدری سـنگین بـود که ترجیـح دادیم به 

گذاشـتیم. الرک نرویـم و ماشـین ها را همان جـا 

هفته هـای آینـده بایـد شـاهد بـروز نتایـج ایـن سـفر باشـیم. آرنـه هـم رسـیده بـود و تهـران 
دیـر  و  بـودم  زبـان  فرهنگسـتان  در  صبـح  کنـد.  برگـزار  جلسـه ای  مهندسـان  بـا  تـا  بـود 
کردیم.بحـث عمـدٔه مـا محـل ایسـتگاه 2  آمـدم. سـاعت 11 بـا آرنـه اولیـن جلسـه را برگـزار 
)سـاختمان های خدماتـی رصدخانـه بـاالی قلـه( بود. نقشـه های موجود را نـگاه کردیم. 
نتایـج شبیه سـازی های جالـی بـرای حرکـت شـارٔه بـاالی قلـه )تـا ارتفـاع 2۰۰- متـر( هنـوز 
کنیـم و  آمـاده نبـود. قـرار شـد یکشـنبه ظهـر در دانشـگاه شـریف آخریـن نتایـج را بحـث 
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دوشـنبه باالی قله برویم، برای تعیین نهایی ایسـتگاه 2. بعد از ظهر مصاحبه داشـتیم 
بـا دو متقاضـی از مهندسـان نرم افـزار. هیچ یـک پذیرفتـه نشـدند. هنـوز پـس از سـه بـار 

تـاش موفـق بـه یافتـن فـرد مناسـب نشـده ایم. 

 Work Package =( کار گفـت یـک مجموعـه  آخـر وقـت بـا آرنـه صحبـت می کـردم. مـی 
کمـی تعجـب  کارهـای مدیریـت.  گرفتـه اسـت بـرای »مـن«. یعنـی بـرای  WP( در نظـر 
می دهـد  نشـان  کـه  اسـت  بـوده  اربابـی  حرف هـای  شـاید  پیشـنهاد  ایـن  منشـا  کـردم. 
پیشـنهاد هفتـه قبـل حقیقـت را درسـت منتقـل نکـرده اسـت. تصـور آرنـه، در نظـر مـن 
کـه مـن می خواهـم یکـی از WPهـا هم »مـال من« باشـد. آرنه معمـواًل این جور  ایـن بـود، 
کـه مـا »ایرانیـان«  نیسـت، شـاید در اثـر حرف هـای مختلـف بـه ایـن نتیجـه رسـیده اسـت 
کـه مرا متعجب  ع اولیـن بـار اسـت در ارتباط با آرنه  را جـوری راضـی نگهـدارد! ایـن موضـو
می کنـد. دلـم برایـش سـوخت . چـون فکـر می کنـم از رفتـار اطرافیـان مـا به این جا رسـیده 

است!

دو  نگـران   .)Google Talk( کـردم  صحبـت  آل ابراهیـم  مجیـد  بـا  کـه  بـود  وقـت  آخـر 
ع بـود. یکـی آینـٔه فعـال. می گفـت ظاهـرًا بـه دالیـل تحریـم توربـن مخالـف اسـت  موضـو
کـه تنهـا »آینـٔه انفعالـی مـدرن« داشـته باشـیم، یعنـی از »حسـگر  و بـه آرنـه فشـار مـی آورد 
از Direct Drive هـم  اینکـه  کنیـم. دوم  کـه در تحریـم اسـت صرف نظـر  جبهـٔه مـوج« 
کنـد و بـه  گـر ایـن موتور هـا را ایـران بـه هـر نحـوی تهیـه  گفتـه اسـت ا کنیـم. و  صرف نظـر 
ع اساسـی اسـت و باید نسـبت  کنار خواهند رفت این دوموضو ح  کار بگیرد او و آرنه از طر

بـه آن حسـاس باشـم.

در مـورد اول اولیـن مطالعـات را داریـم خودمـان شـروع می کنیـم. در ایـن مـورد مشـکات 
را خیلـی جـدی نمی بنیـم. 

کنیـم بـدون  ع موتـور اسـتفاده  کـه از ایـن نـو کنیـم  امـا در مـورد DD چـرا. بایـد راهـی پیـدا 
اینکـه توربـن متوجـه بشـود یـا حساسـیتی برانگیختـه شـود. 

گاهـی  کـه  کنیـد  روز سـختی بـود. بـه ایـن مشـکات، مشـکات خانوادگـی را هـم اضافـه 
حـاد مـی شـود از جملـه ایـن روزهـا!
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89/۷/8
پنج شنبه

مدیریتـی  مشـکات  خانوادگـی،  موضوعـات  از  غیـر  بـه  گذرانـدم.  سـخت  را  دیشـب 
رصدخانـه مشـغولم نگهداشـته بـود. صبـح بـا سـردرد بـه الرک آمـدم. دیـروز دیـر وقـت از 
گرفتـه بودنـد و می خواسـتند خیلـی سـریع  دفتـر معاونـت علمـی ریاسـت جمهوری تمـاس 
در  وزارت خانه هـا  بـه  رئیس جمهـور  اباغـی  دسـتورالعمل های  مـورد  در  الزم  نکته هـای 
گفتـم فـردا، یعنـی امروز،  کنیـم. یـک سـاعته می خواسـتند.  کـس  ح را بـه آنهـا فا مـورد طـر
می فرسـتم. امـروز صبـح حقیقـت را خواسـتم آمـد، متنـی تهیه شـد و ارسـال کردیـم. امروز 
کردن WBS و زمان بندی پروژه هسـتند. سـوال هایی هسـت  سـپهر و آرنه مشـغول تهیه 

گذاشـته ایم بحـث روی ایـن امـور. کـه دارنـد بحـث می کننـد. شـنبه تمـام روز را 

ح خواهیـم دیـد. جـاده،  بـه نظـر می رسـد آخـر بهـار سـال آینـده تحـوالت دیگـری را در طـر
ح ابزارگان، شـروع کنترل آلودگی  قـرارداد عمرانـی ایسـتگاه 2 بـاالی قلـه، نهائی شـدن طر

نـوری. کم کـم نمودارهـای قابـل رویـت در جامعـه و بـرای سیاسـتمداران مهیـا می شـود.

کتبر 2۰1۰ 89/۷/1۰، 2 ا
شنبه

کارهـا  ح بودیـم و تعریـف »مجموعـه  امـروز تمـام وقـت مشـغول بررسـی زمان بنـدی طـر
کـه مدت هـا مانـده بـود.  کاری بـود  کمابیـش سـاعت 5 بـه نتیجـه رسـیدیم.   .»).W.P(

کاری آن بودنـد. گذشـته هـم سـپهر و آرنـه مشـغول چکـش  چنـد روز 

کار مهمی انجام شد نمی دانم چرا امروز خسته ام، یعنی خوش نیستم. گر چه 

همیـن سـاعت پیـش یکـی از همـکاران شـماره 2۰۰ مجلـه نجـوم را آورد. یعنـی بعـد از 
که داشـته اسـت، و هنوز دارد، این هم چندان خوشـحالم  بیسـت سـال، چه  سـختی ها 

نکـرد. روزهـای سـختی اسـت. 



   16  دفتر دوم، مهر 89 تا اسفند 91

درجلسـه امـروز بـا مدیـران رصدخانـه بـاز هـم چنـد بـار »تغّیـر« افـراد را داشـتیم. هنگامـی 
کار زیرسـاخت ها را داشـت و جملـه ای  کـه سـپهر اصـرار بـر پذیرفتـن مسـوولیت مجموعـه 
کـه خسروشـاهی خیلـی شـخصی گرفت و عصبانی شـد که جلسـه را تـرک کند. یک  گفـت 
کـه مـن بـه جـّد و شـوخی گفتم که پـروژه نباید 5 سـال از  بـار هـم ابتـدای جلسـه هنگامـی 
گـر زودتـر می خواهیـد  گفـت ا گذشـته اسـت، آرنـه  امـروز طـول بکشـد، بلکـه یـک سـال آن 

کنـش او را انتظـار نداشـتم. مـن نیسـتم. ایـن وا

کـه مدیریـت بسـیار پیچیـده و سـخت اسـت و ایـن را بسـیاری نمی داننـد  جالـب اسـت 
گاهـی تنهایـی عجیبـی بـر مـن مسـتولی می شـود.  و اصـا برایشـان قابـل درک نیسـت. 
گاهـی از ایـن حـرف زدن بـا خـودم لـذت  بـا هیچ کـس جـز خـودم نمی توانـم حـرف بزنـم. 
گـر باشـم، پـر اسـت از  گاهـی امـا درد دارد. امـروز روز درد اسـت. پنـج سـال آینـده ا می بـرم 
کـه کسـی نمی بینـد و نخواهد دید. روزی که اولین نـور را می گیریم و عده ای  ایـن دردهـا 
گرگـش وکویـر بـه  کننـد، دلـم می خواهـد پیـاده از  خواهنـد خواسـت تلسـکوپ را افتتـاح 
سـمت تهـران بیایـم و آب بشـوم در کویـر و دیگـر نباشـم! و تمـام راه تا نبودنـم گریه کنم!

ایـن  و  تنهائـی  در  ایـن غیبـت  گریـه!  ایـن سـیاب  و  ایـن لحظـه  اسـت  چقـدر شـوق آور 
کویـر! در  گریسـتن 

89/۷/11
یکشنبه

ساعت ۲ بعدازظهر دانشکدٔه فیزیک شریف

گانه و طبق  حبیب و آرنه از جلسٔه با شرکت سازه مستقیم به دانشگاه آمدند. سپهر جدا
نتایج  ما  بحث  ع  موضو آمد.  مکانیک  دانشکده  از  هم  جالی  امیر  تاخیر.  با  معمول 
از قله در  شبیه سازی شارش هوا در باالی قله بود. نتایج جالب بود. در بخش  هایی 
که چندان جای نگرانی نداشت.  ارتفاعات پائین تر چرخه هایی بزرگی پیش آمده بود 
کردیم در مورد محل ایستگاه 2: ایستگاه خدمات رصدخانه. چند منطقه در  گمانه زنی 

ارتفاع 2۰۰- متر به نظر مناسب می رسید. دوشنبه قرار است به محل برویم. 
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حبیـب و آرنـه از جلسـٔه سـازه راضـی بودنـد. بـرای اولیـن بـار مهندسـان سـازه، مهندسـان 
کـه چنـد هفتـه پیـش  کـرده بودنـد. بـه نظـر می رسـید جلسـه ای  ارشـد، در جلسـه شـرکت 
بـا دکتـر نوایـی از سـازه داشـتم موثـر بـوده و آنهـا قـدری خودشـان را جمـع وجـور کرده انـد.

کرده انـد. خوشـحال شـدم. ظاهرًا  کار جـاده را شـروع  کـه بولدوزرهـا  صبـح هـم خبـر رسـید 
کارسـاز شـد. گرفتـه اسـت. جلسـه هفتـه پیش  کار را جـدی  کاشـان حـاال 

89/۷/12
دوشنبه 

گرفتـار آمادگی  کردیـم. خسروشـاهی نیامـد چـون  کامـو حرکـت  صبـح سـاعت 5 بـه سـمت 
گـزارش مکان یابـی مـا را بدهـد. حـدود 9  بـرای همایـش در روسـیه بـود. قـرار اسـت آنجـا 
کامـو رسـیدیم. قـرار داشـتیم از مسـیر جـاده  کیلومتـری  صبـح بـه محـل جـاده در حـدود 5 

کنیـم.  کنیـم تـا بهتـر بتوانیـم محـل اسـتقرار ایسـتگاه 2 را تعییـن  صعـود 

کردیـم. یک دفعـه جـاده ای عریـض و طوالنی،  کـه جلـو رفتیـم همـه بسـیار تعجـب  کمـی 
گفتیـم »اتوبـان رصدخانـه« جلـوی چشـممان بـاز شـد. مسـیری بیـش از یـک  بـه شـوخی 
کار به سـرعت شـروع شـده بود! آرنه بسـیار  کنـار جاده!  کیلومتـر روی خط الـرأس تپه هـای 
متعجـب بـود. می گفـت امـکان نداشـت این چنین اتفاقی در شـیلی، السـیا، و یـا در الپالما 
که رفتیم ماشـین آالت دیده شـدند. در باالی یک شـیب تند بولدوزر  اتفاق بیفتد! جلوتر 
کـه رفتیـم دیـدم بولـدوزر مشـغول  کنـدن بـود. از شـیب تنـد نگـران شـدم. بـاال  مشـغول 
کنـدن سـنگ اسـت. اولیـن منطقـٔه سـنگی بیـن راه! ادامـه دادیـم. راه طوالنی تـر از مسـیر 
ارتفـاع حـدود  بـا  تـا بـه منطقـه ای  ترمینـال و قاطـررو بـود. نزدیـک 2/5 سـاعت رفتیـم 
همـان  ایسـتگاه2.  محـل  یافتـن  بـرای  تماشـا  و  نشسـتیم  رسـیدیم.  قلـه  متـری   -25۰
پائین تـر  کـم  و  شـرقی تر  منطقـٔه  تجسـس  قـدری  بـا  می رسـید.  نظـر  بـه  مناسـب  حـدود 
کردیـم. آرنـه بـه  ایـده آل بـه نظـر رسـید. هـر دو را عامـت زدیـم و مختصاتـش را تعییـن 
وضوح خوشـحال به نظر می رسـید: چه از پیشـرفت جاده و چه از تعیین محل ایسـتگاه 
2. دیگر به قله نرفتیم و از همان راه برگشـتیم. موقع برگشـتن دیدیم آن بخش سـنگی 

چنـد صـد متـر جلوتـر رفتـه اسـت و راه سـازان مشـغولند!
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کامـو بـه سـمت  کامـو رفتیـم. سـاعت 4:15 بـود. 5:3۰ از  روز خوبـی بـود. بـرای نهـار بـه 
ح بـه نتیجـه رسـیده بـود! گام هـای بحرانـی طـر کردیـم. یکـی دیگـر از  تهـران حرکـت 

89/۷/1۷
شنبه

ح  امـروز جلسـه ای بـا حضـور آرنـه داشـتیم بـرای آشـنایی او بـا »پورتـال« یـا »درگاه« طـر
رصدخانـه. قـرار اسـت ایـن روزهـا نهائـی شـود. بـار دیگـر یـا از ابتـدا چگونگـی دسترسـی 
کـه همـه چیـز باید »شـفاف« باشـد و  بـه اطاعـات در درگاه بحـث شـد. آرنـه اصـرار داشـت 
گفتـم البتـه، امـا مـواردی اسـت مالـی یا سیاسـی  همـگان بـه آن دسترسـی داشـته باشـند. 
ایـن بحـث  نباشـد.  پـروژه  نفـع  بـه  اسـت چنـدان  بـه آن ممکـن  کـه دسترسـی همـگان 
کـه نگذاشـتم و بـه سـرعت به سـمت یک  می توانسـت بـه یـک چالـش جـدی منجـر شـود 
کـه بخش عمـدٔه آن برمی گردد به  توافـق پیـش رفتیـم. هنـوز ابهـام در تفاهـم زیاد داریم 

کار می گیریـم. کـه بـه  اسـتاندارد نکـردن مفاهیمـی 

ح زمان بنـدی پـروژه را داریـم بـا مفاهیـم خـودش. از طـرف دیگـر نـرم  از یـک طـرف طـر
افـزار SharePoint بـرای طراحـی پورتـال را داریم با مفاهیـم و واژه های خاص. و از طرف 
کار  کـدام یـک سـازی را می زنـد! سـاده ترین مشـکل: واژٔه  کـه هـر  دیگـر ذهـن تـک تـک مـا 
 WBS )Work Breakdown کـه در = Job و وظیفـه = Task و ارتبـاط آن بـا »کار«هایـی 
کـه رفـع آن چندیـن هفتـه وقـت مـا  Struction( آمده اسـت هم خوانـی نداشـت مشـکلی 
کاری هنـوز جـدی دریافـت  گرفـت. همـکاران مـن بحـث واژه هـا و مفاهیـم را در چنیـن  را 

نکرده انـد!

گـر  کاری چـه چیـز بـا ارزشـی اسـت! ا کـه معلـوم می شـود فرهنـگ  این گونـه مـوارد اسـت 
کاری  فاجعـٔه  یـک  بـه  پورتـال  ع  موضـو هسـتم  مطمئـن  نبـود  مـن  واژه گزینـی  تجربـٔه 

می انجامیـد!
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89/۷/19
دوشنبه

کنیم. قـرار بود اربابی  ح را بررسـی و نهایی  امـروز قـرار بـود برنامـٔه زمان بنـدی و WBS طر
بـه جلسـه  را  کنـد و نتیجـه  را اعمـال  اربابـی مـوارد  و  گانـه صحبـت بکننـد  آرنـه جدا بـا 

بیـاورد. 

کاری نکـرده اسـت.  همـه در جلسـه حاضـر بودنـد. پـس از چنـد لحظـه معلـوم شـد هیـچ 
کـرد. توضیـح  کار  کـه ایـن جـور نمی شـود  کـردم  ناراحتـی خـود را بـروز دادم و اعتـراض 
و  زیـاد  بسـیار  مـوارد  ایـن  در   ]...[ بگیریـم.  را جـدی  قـول همدیگـر  بایـد  چـرا  کـه  دادم 
ناراحت کننـده اسـت. جلسـه تعطیـل شـد! مـا نتیجـه را بـرای هفتـه بعـد الزم بـود بـه دفتر 
ریاسـت جمهـوری برسـانیم. گفتنـد هفتـه بعـد جلسـه بگذریـم پـس از اینکـه آرنـه و سـپهر 
کـردم وقتـی قـراری می گذاریـم  گفتـم مـن نیسـتم و سـفر هسـتم. و تکـرار  کننـد.  توافـق 
ع وجـود دارد. بی خیـال نباشـید! کـه بـرای آن محدویت هایـی هـم از ایـن نـو بپذیریـد 

کار دستمان داد! در هر صورت باز هم شلختگی 

کنـد، بـا ایمیـل بـرای همـه بفرسـتد. آرنـه هـم  کار را تمـام  گذاشـتیم سـپهر  باالخـره قـرار 
چنـد روز وقـت بگـذارد بـه دقـت نـگاه کنـد. و اوائـل هفتـٔه آینـده در غیـاب مـن به ریاسـت 

جمهـوری بفرسـتند. تـا شـش مـاه دیگـر هـم همیـن WBS رسـمًا تغییـری نکنـد!

89/۷/21
چهارشنبه

کـه  امـروز جلسـه مدیریـت را گذاشـتیم. آرنـه دیـروز رفتـه بـود. سـپهر پیامـی فرسـتاده بـود 
کـه چقـدر سـخت بـوده اسـت.  گفتـه بـود  چنـان و چنیـن: متـن WBS را فرسـتاده بـود و 
گـر هفتـه پیـش انجام مـی داد این همه دردسـر برای  کار چنـد سـاعته را ا بـه او گفتـم ایـن 

همـه و خـودش ایجـاد نمی کـرد. 
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جلسـٔه  مصوبـات  پیگیـری  آن  مهمتریـن  کـه  داشـتیم  کار  دسـتور  در  زیـادی  مسـائل 
بـود. کاشـان  در  فرمانـداری 

کـه قـول را درک می کنـد ]...[! در همـٔه مـوارد  کنـم  کـه بـه او می توانـم تکیـه  کسـی  تنهـا 
کنـم و منتظـر نتیجـه و ابتـکار نمی توانـم باشـم.  دیگـر بایـد همـه چیـز را خـودم پیگیـری 
کـم صیقل خورده  کـه کمـی به قـول لرها »ُهرت« اسـت. رفتارش  تنهـا عیـب او ایـن اسـت 

است!

89/۷/24
شنبه 

که فردا برای  کنیم. به خصوص  کارها را مرور  امروز جلسـه مدیریتی داشـتیم تا بار دیگر 
اجـاس تـوآس بـه هنـد مـی روم )حیدرآبـاد(. عمـدٔه بحـث ما پیشـنهاد فعالیت رسـانه ای  
قبـل از هفتـٔه پژوهـش در آذر مـاه بـود. موقـع را مناسـب می دیدم که اخباری به رسـانه ها 
گفتـم مـا از حـاال خودمـان را بـرای  کنیـم از پـروژه. حقیقـت چنـدان موافـق نبـود.  اعـام 
شـورای راهبـری در اواخـر آبـان مـاه - اوائـل آذر مـاه آمـاده می کنیـم و سـپس مصاحبـٔه 
مطبوعاتـی می گذاریـم بـرای هـم اعـان قلـه و هـم امـور دیگـر، بـه غیـر از شیشـه! قرار شـد 
کـه بـرای ایـن امـور بـه موقـع آمـاده می شـویم.  کار را شـروع بکنیـم. ایـن اولیـن بـار اسـت 
گر  کننـد و بـه موقع وارد عمل شـوند. مطمئن هسـتم ا نمی بینـم حساسـیت زمـان را درک 
گفـت!  جلسـٔه بعـد چیـزی نگویـم یـا نپرسـم کسـی از اقدام هـای خـودش چیـزی نخواهـد 

چـه بد اسـت!

کـه دوسـت دارنـد در جلسـه ای بـا  گفـت مهندسـان مسـئله ای دارنـد  آخـر جلسـه اربابـی 
کننـد، و مشکاتشـان رفـع شـود. بقیـه کمابیش مخالف همچو جلسـه ای  مـن هماهنـگ 
کـه بـه شـدت مخالـف  چنیـن جلسـه ای بـود. اسـتدالی های خیلـی کلی  بودنـد. حقیقـت 
می کـرد. پذیرفتـم و گفتـم باشـد، گرچـه بـه شـدت در مضیقـه وقـت بـودم بـه خاطـر سـفر.

گروه مهندسـی  کارمندان و  سـاعت 3 دور هم جمع شـدیم. نمی دانم چطور شـد که همٔه 
کـه تیـم مهندسـی و عمدتـًا  و بخـش توسـعه فنـاوری هـم آمدنـد! خیلـی زود معلـوم شـد 
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جعفـرزاده از دسـت ]...[ دلخـور اسـت. متاسـفانه بـاز هـم سـپهر واسـطه شـده بـود و یـک 
کـه در  کـرده بـود. ]...[ رفتارهـای دوگانـه دارد  مسـئله سـاده را بـه یـک بحـران تبدیـل 

ایـران بسـیار معمـول اسـت. بـا شـاه یـک جـور بـا رعیـت جـور دیگـر!

کردم. جلسه را با عصبانیت، داخلی نه ظاهری و با خستگی ترک 

گونـه اشـکال ها وقـت بیشـتری بگـذارم افـراد را ببینـم  کـه بایـد بـرای رفـع ایـن  می بینـم 
و از رونـد روزمـره بـا خبـر شـوم. حقیقـت علی االصـول رفتـارش آرام بخـش نیسـت و بیشـتر 
کنتـرل امـور را  کار می کنـد و دوره ای. بایـد بعـد از سـفر  تنـش زا )تشـنج زا( اسـت. ضربـه ای 

بـه دسـت بگیـرم. نمی توانـم بـه دسـت ایـن و آن بسـپارم!

89/۷/26
دوشنبه

گوگل می کردم.  گپ و  برای اجاس توآس در حیدرآباد هند هستم. با مجید آل ابراهیم 
کرده انـد.  می گفـت ظاهـرًا در TEG مشـکاتی پیـش آمـده و بچه هـا بـه آرنـه هـم منتقـل 
کـه »همـه از هـم بـد می گوینـد«. گفتم بخشـی  از ایـن وضـع شـکایت ها نگـران بـود و ایـن 
کـه برنامه ریـزی درسـت نمی کنـد و تقریبـًا همـٔه برنامه هـای مـا  از شـلختگی آرنـه اسـت 
گروهـی در لونـد و  کار  آخریـن موقـع انجـام می شـود. البتـه بخشـی هـم بـه خاطـر ماهیـت 

تهران اسـت.

کـردم چطـور بـا ایـن سـرعت حرف هـا بـه لونـد منتقـل می شـود. بایـد برگـردم  بعـدًا فکـر 
ع را  کـه ایـن موضـو تهـران و بیشـتر بـه روابـط فـردی و سـازمانی برسـم. بعیـد نمی دانـم 
کنـم  کـرده باشـد او معمـواًل رفتارهـای ناپختـه زیـاد دارد. بـا او بایـد صحبـت  ]...[ منتقـل 
کار رصدخانـه مزاحمـت ایجـاد  کـه بـرای روان بـودن  کاری نکنـد  و بگویـم روی سـادگی 
کارمنـدی موجـود خوشـم نمی آیـد. نـه ]...[ ، نـه ]...[ ، نـه ]...[ بـه  کنـد. اصـًا از روابـط 

ایـن نکته هـا توجـه دارنـد.
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89/8/1
شنبه

امـروز از اول وقـت، پـس از یـک هفتـه دوری از پـروژه بـا انـواع اختـاالت مواجـه شـدم. 
کـه قـرار بـود امشـب بـه  کـه بلیـط مهندسـان، هـر چهـار نفـر  همـان اول صبـح معلـوم شـد 
کـه دوبار قبلـی، یک بار بـرای خود  لونـد برونـد، باطـل شـده اسـت. بـاز هـم تکرار اشـکالی 
مـن پیـش آمـده بـود. ایـن بی نظمی ناشـی از دفتر لوند بیشـتر و بیشـتر می شـود. آرنه البد 
کار، مشـکل  گرفتـن منشـی، یـا وارد شـدن در جزئیـات ریـز هـر  بـا خیـال صرفه جویـی در 
برابـر قیمـت  بـا 1/5  تـا ظهـر بلیط هـای جدیـدی، دسـت کم  ایجـاد می کنـد. مـا باالخـره 
کـه تیـم حتمـًا بـدون تاخیر بـرود. اما ایـن روال خوبی نیسـت. باید  متعـارف تهیـه کردیـم 

کند.  تغییـر 

از طـرف دیگـر شـنیدم آرنـه بـه حبیـب تلفن زده اسـت که چطـور گفتی حضور تـو در ایران 
کار مـا می شـود! حبیـب بـه تعبیـری ایـن حـرف را زده بود، امـا منظورش  باعـث مزاحمـت 
کـه می آید، ما بـه کارهای روزمره  کـه آرنـه مزاحـم اسـت. بلکه ایـن بود که آرنه  ایـن نبـود 
کارهایش برسـد. باز سـپهر اربابی این خبر را با تفسـیر  خودمان هم برسـیم و آرنه هم به 
کار شـده بود. فهمیدم که مشـکات  کـرده بـود و باعث اخال در  خـودش بـه آرنـه منتقـل 
کـرده بـود. آرنه هـم به نظر  مهندسـان بـا دفتـر را هـم او بـا تفسـیر خـودش بـه آرنـه منتقـل 
کـه بـه او بگویـد ایـن حرف هـا را چـرا به من  ع نـدارد  کافـی از ایـن نـو مـن تجربـه مدیریتـی 

می زنی!

مدیریـت  اسـت  داده  نشـان  کـه  گفتـم  او  بـه  وضـوح  بـه  خواسـتم  را   ]...[ ظهـر  از  بعـد 
گرچـه از روی  کـه بـه او مربـوط نیسـت،  گفتـم توجـه بـه ایـن امـور ریـز  نمی توانـد. بـه او 
خیرخواهـی اسـت، ولـی بـه پـروژه لطمـه می زنـد. بـه این زبـان و بعد هم صریـح گفتم که 

ایـن مثـًا »خیرخواهـی« او جـز ضـرر چیـز دیگـری نـدارد.
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89/8/3
دوشنبه

کردیـم بیایـد. مـن دیـر  امـروز جلسـٔه اجرائـی داشـتیم و خانـم بنی هارونـی را هـم دعـوت 
کننـد. بحـث پیرامـون اطاع رسـانی بـه رسـانه ها  گفتـه بـودم جلسـه را شـروع  رسـیدم و 
در چنـد مـاه آینـده بـود. پـس از سـکوت طوالنـی الزم بـود در شـرایط امـروزی اطاعـات 
اندازه گیری هـای  قلـه،  انتخـاب  جملـه  از  شـود  گذاشـته  رسـانه ها  اختیـار  در  گـون  گونا
گذاشـته بـودم ابتـدا جلسـٔه شـورای راهبـری باشـد سـپس  گـون، طراحـی و ... قـرار  گونا

مصاحبـٔه مطبوعاتـی و سـپس شـرکت در نمایشـگاه هفتـٔه پژوهـش. 

کـه رسـیدم خسروشـاهی مجبـور شـد  بحث هـا در غیـاب مـن خـوب پیـش رفتـه بـود. مـن 
کردیـم. در این زمینه همواره  کار را بررسـی  بـرود. بـا حقیقـت و دیگـران زمان بندی اجزاء 

کـم می آورند.

89/8/5
چهارشنبه

هرچـه فکـر می کنـم می بینـم ]...[ ضعف هـای مکـرری نشـان می دهـد. ]...[  بایـد یـاد 
کار جراحـی سـختی  کنـش متناسـب نشـان دهـد. ایـن  بگیـرد در چـه شـرایطی چگونـه وا

اسـت بـرای او و شـاید بـرای مـن، امـا الزم.

ع سازه، ایستگاه2،  جلسـه ای مشـورتی طوالنی داشـتیم با خسروشاهی و حقیقت . موضو
گـذاری امـور جـاری مـا و »مجموعـٔه کارهـا« یـا  تاسـیس شـرکت سـاخت تلسـکوپ بـرای  وا
کارهـا« یـا »کاربسـته«ها. ناهـار هـم بـرای اولیـن بـار بـا هـم در بیـرون روبـروی بـاغ  »بسـته 

الرک آبگوشـت خوردیم.

ح بـه خـواب زمسـتانه مـی رود: فعالیـت قلـه رو بـه تعطیلـی  ایـن روزهـا بـه یـک معنـی طـر
ریاسـت  بـا  »ارتبـاط  اعتبـارات  پیگیـری  از  اسـت  عبـارت  جـاری  کارهـای  مـی رود؛ 
کارکنـان )پرسـنلی( که  جمهـوری«، آمادگـی بـرای قراردادهـای عمرانـی بـا رفـع مشـکات 

اسـت.  انرژی بـر  بسـیار 
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امـور مربـوط بـه طراحـی تلسـکوپ، برگـزاری همایـش تلسـکوپ های میانـی و نیـز جلسـٔه 
ع ابـزارگان؛ روال  شـورای بین المللـی و راهبـری و تعییـن رسـمی قلـه هـم بـه عـاوه موضـو

عـادی پیش مـی رود.

89/8/9
یکشنبه

ح رصدخانـه در هیئـت  کـه طـر کـه پیگیـر ایـن شـایعه بـوده  گفـت  دیـروز آقـای حقیقـت 
گفته بله در هیئت  که او هم  دولت رد شـده اسـت. تصادفًا آقای سـعیدلو را دیده اسـت، 
کلـی برخـورد سـعیدلو بسـیار سـرد بـوده اسـت برخـاف  دولـت رد شده اسـت، و بـه طـور 

کـه او را دیـده اسـت.  آخریـن دفعـه 

بافشـار  کـه  اسـت!طرحی  ممکـن  چیـزی  چنیـن  چطـور  کـه  می کـردم  فکـر  وقـت  تمـام 
کـه نمی تواند به ایـن راحتی  کنـون پیـش مـی رود  رهبـری، و بـا پیگیـری معاونـت علمـی ا

در دولـت رد شـود!

فکـرم  حـال  هـر  بـه  نبـود.  دلیـل  ایـن  بـه  شـاید  می دیدیـم.  کابـوس  دیشـب  راسـتش 
مشـغول بـود. می گفتـم شـاید بـا مـن مشـکل دارنـد و نوعـی مخالفـت شـروع شـده اسـت. 
کـه بلـه  کـرده و معلـوم شـده اسـت  ع را پیگیـری  کـه موضـو امـروز عصـر حقیقـت خبـر داد 
کـه نیازهـای مـا و درخواسـت ها از وزارتخانـه و دسـتگاه های  کذایـی  آن صورت جلسـه 
کامـران  وزیرعلـوم،  شـده.  ح  مطـر دولـت  هیئـت  در  اسـت  بـوده  ح  مطـر آن  در  اجرایـی 
ع در حیطه اختیارات وزارت علوم اسـت و الزم اسـت وزیر  کـه ایـن موضـو دانشـجو، گفتـه 
کنـد. بـه ایـن ترتیـب عودت داده شـده اسـت. قضیه قدری روشـن شـد. اما  علـوم بررسـی 
کـی نشـان بدهـد. امیـدوارم خیـر باشـد. نمی دانـم وزارت علـوم در ایـن مـورد چقـدر چاال
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89/8/12
چهارشنبه

کـه مسـوول  امـروز جلسـه ای داشـتیم در مـورد پورتـال و مشـکات آن. روانـی هـم بـود 
طراحـی پورتـال اسـت، عـاوه بـر اینکـه در تیـم مهندسـی اسـت. در آخـر جلسـه پرسـید از 
اینکـه آیـا آرنـه بـه سـوال مـن در مـورد خریـد )روزآمـد شـده( از شـرکت ناشـنال )آمریـکا( 
کـرد و منظـورش ایـن  ح  گلـٔه قبلـی خـود را مطـر پاسـخ داده اسـت یـا خیـر. خسروشـاهی 
کار از ابتـدا اشـتباه بـوده و الزم بـوده اسـت از طریـق بخـش توسـعه فنـاوری  کـه ایـن  بـود 
ح بود یا هسـت و هـم قدری خصلت  گلـه هـم بخشـی نظـر فنی مطر انجـام شـود. در ایـن 
کـردن او و نیـز حقیقـت اصـا جالـب نبـود. تاثیر  ح  ع مطـر کارهـا«! بـه هـر حـال نـو »تملـک 
ح نبـود؛  روی روانـی بـه عنـوان یکـی از اعضـای تیـم مهندسـی تاثیـر مفیـدی بـرای طـر
گرچـه او آدم پختـه ای بـه نظـر می رسـد. مـن جلسـه را بـا ایـن گفته تمام کردم که درسـت 
کـه  اسـت سـفارش ایـن قطعـات دیـر شـده، امـا مسـوولیت بـا آرنـه اسـت و بایـد تـا جمعـه 
کنیـم، و ایـن تاخیـر چنـدان حیاتی به نظر نمی رسـد، گرچه درمورد سـفارش  می آیـد صبـر 
ج، به خصـوص آمریـکا بـه خاطـر مسـائل تحریـم، بایـد از هـر سـاعت هـم  قطعـات از خـار

کار را بـه عقـب نینداخـت. کـرد و  اسـتفاده 

89/8/15، 6 نوامبر 2۰1۰
شنبه

آرنه دیروز آمد. می خواسـتم قبل از شـروع جلسـه ها در الرک او را ببینم و در مورد مسـائل 
کنـم. امـروز صبـح وقـت شـد. حـدود 2/5 سـاعت بـا هـم  مختلـف و نگرانی هـا صحبـت 
صحبـت کردیـم. از همـه چیـز. خصلت هـای افـراد تیم، روسـای مدیریت و کنتـرل فرآیند 
کـدام از همـکاران، از نـق  پیشـرفت پـروژه و نیـز جایـگاه افـراد. از ویژگی هـای رفتـاری هـر 
کـه مـن فکـر  گله هـای مالـی هـر یـک. جلسـه بسـیار مفیدتـر از آنـی بـود  روسـای آنهـا، از 

ع قرارهـا بگـذارم. گرفتـم پـس از ایـن هـم از ایـن نـو می کـردم. تصمیـم 
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از جملـه از توربـن هـم صحبـت شـد. از دیـدگاه سیاسـی او و تاثیرگـذاری بـر همـکاری بـا 
کـه  ازپروژه هایـی  یـک  هیـچ  بـا  پـروژه  ایـن  مدیریـت  پیچیدگی هـای  می گفـت  پـروژه. 
کنـون درگیـرش بـوده اسـت قابل مقایسـه نیسـت. راسـت هـم می گوید. اینکه پـروژه دو  تا
کـم داریم. این که  قسـمت شـده بیـن تهـران و لونـد، این کـه ما افراد قابـل در زمینٔه نجوم 
هیـچ تجربـه در سـاخت تلسـکوپ نداریـم؛ این کـه تجربـٔه مدیریتـی پـروژه بـه ایـن بزرگـی 
کار را سـخت می کننـد. مدیریـت  نداریـم همـه و همـه دسـت بـه دسـت هـم می دهنـد و 
کنـون در هیـچ سـمت مدیریتـی ایـن انـدازه  ح هـم بـرای مـن سـخت اسـت. تـا  ایـن طـر
ح سـخت اسـت. بی جهت  کار در این طر اذیـت نشـده ام. حفـظ آرامـش همـراه با پیشـبرد 

نیسـت آرنـه هـم همیـن حـس را دارد!

89/8/19
چهارشنبه 

کـه از  دیـروز رفتـم عیـادت آقـای میرحسـینی در بیمارسـتان آراد. روز یکشـنبه هنگامـی 
کتف  پشـت بام بخش توسـعه فناوری پائین می آمده، پایش لغزیده و پرت شـده اسـت. 
کرده انـد.  کتـف را عمـل  راسـت و سـمت چـپ لگـن آسـیب شـدید دیـده اسـت. دوشـنبه 
کـه با لگن چـه کنند. همه اطراف خودشـان را باخته بودند.  دیـروز مشـورت پزشـکی بـود 
که خودش و همراهان و دوسـتان روحیه شـان  کنم  من مجبور شـدم آن قدر با او شـوخی 
پرداخـت  بیمـه  آنـی خواهـد شـدکه  از  بیشـتر  بیمارسـتان ظاهـرًا  ج  عـوض بشـود. مخـار
کننـد و بـدون  می کنـد. پـس بایـد فکـری بکنیـم. فـردا قـرار شـده لگـن را عمـل جراحـی 

کننـد! ایـن تعمیـرکاران یقـه سـفید! پروتـز »تعمیـر« 

که نتوانسـتم به مراسـم جشـن نود سـالگی خانم طریان،  دیشـب به قدری خسـته شـدم 
بـروم. در مراسـم »صلـح سـتارگان« هـم سـخنرانی  اسـتاد اخترفیزیـک دانشـگاه تهـران 

داشتم. 

بـرای امـروز چندیـن برنامـٔه روی هـم پیـش آمـده بـود. بـه خصـوص بازدیـد از شـرکت 
کارهـای ریـز عقب مانـده  کـه قـرار بـود بـا آرنـه برویـم. بـه قـدری خسـته بـودم و  منـگان 
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 5/5 سـاعت  االن  بمانـم.  پژوهشـکده  در  و  نـروم  هیچ جـا  گرفتـم  تصمیـم  کـه  داشـتم 
اسـت. مانـده  عمـده ام  کارهـای  هنـوز  اسـت  بعدازظهـر 

گـر  ا می کنـم  فکـر  سـاعت!   8 پنج شـنبه ها  هسـتم.  بیـرون  سـاعت   13 دسـت کم  روزهـا 
کـرد؟! کار چـه خواهـم  کـم بشـود بـا ایـن همـه  توانـم بـه هـر دلیلـی 

گفتـم باید یـاد بگیـرد مدیریت  امـروز فرصتـی شـد خانـم قـادری را کمـی نصیحـت بکنـم. 
کارها روان تـر پیش برود و نیـز تیزی رفتار  کـه تـا  بخـش یعنـی چـه. دقـت بیشـتر الزم دارد 

گرفته بشـود. افراد 

بازدیـد از منـگان رضایت بخـش بـوده اسـت. بسـیاری نیازهـای مـا را می تواننـد بـرآورده 
کارخانٔه هپکو، ماشین سـازی و ... بازدید  ک برویم و از سـه  کنند. شـنبه قرار اسـت به ارا

کنیم!

89/8/28
جمعه

خبـر جدیـدی نیسـت. دو روز تعطیـل بـود. آرنـه دیشـب رفـت. روز دوشـنبه بـا او مفصـل 
کارهـا و پیشـرفت آنهـا و نیـز برنامـٔه چند ماه آینـده. اوضاع کمی  کـردم، در مـورد  صحبـت 
کارهـای قلـه و آمادگـی زمسـتانی مشـغول اسـت. مهندسـان  آرام شـده اسـت. اربابـی بـه 

هنـوز در لونـد هسـتند. 

کـه مـن قبـًا می شـناختم.  ک داشـتیم،  شـنبه بازدیـد از شـرکت هپکـو و ماشین سـازی ارا
آرنـه و سـپهر بودنـد. بازدیـد موفقیت آمیـز بـود. آرنـه بـه وضـوح راضـی بـود. فکـر نمی کـرد 
کـه  گسـترده. قـرار شـد دفعـه بعـد  ایـن دو شـرکت ایـن قـدر بـزرگ باشـند بـا فعالیت هـای 

کنـد و سـپس تصمیـم بگیریـم. می آیـد چنـد شـرکت دیگـر هـم بازدیـد 

کـه  اوائـل هفتـه هـم میرحسـینی مرخـص شـد 2۰ میلیـون تومـان هزینـه بیمارسـتان شـد 
گزافـی اسـت. بایـد دیـد چـکار بایـد بکنیـم. الریجانـی هـم بـه آمریـکا رفتـه اسـت.  هزینـه 

کنـم! بایـد بـا او مشـورت 
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89/8/29
شنبه

امـروز روز عجیبـی بـود. االن سـاعت 8 شـب اسـت و در الرک هسـتم. هـر مشـکل ممکـن 
شـخصی و اداری جمع شـده بود. سـاعت 1۰ صبح از فرهنگسـتان زبان به الرک رسـیدم. 
کـه حکـم جلب مـن صادر شـده اسـت از دادگاه خانواده.  از دانشـگاه بـه مـن اطـاع دادنـد 
کـه 2۰ سـال از طاقـش می گـذرد دو سـال  کـه همسـر سـابق مـن  قضیـه از ایـن قـرار اسـت 
کـرد. دادگاه پـس از چندیـن مـاه سـرانجام  پیـش بـه دادگاه رفـت و ادعـای اجرة المثـل 
گزافـی بـود. یعنـی بیـش  کـه پـول  کنـم  کـه پرداخـت  کـرد  1۷/5 میلیـون تومـان تعییـن 
از حـدود یکسـال حقـوق دانشـگاه مـن! بـه هـر حـال بخشـی از آن نقـدی و بخشـی از آن 
کنـون قسـط ها پرداخـت شـده اسـت. ظاهـرًا نامبـرده بـه دادگاه رفتـه و  کـه تـا  قسـطی، 
از  ندیـده  کامـل  را  پرونـدٔه پرداخت هـا  و قاضـی هـم چـون  طبـق معمـول جاروجنجـال 
کـرده! هنـوز خبـر دانشـگاه را هضـم  دسـت او خسـته شـده و حکـم جلـب مـن را صـادر 
کانتـری و حکـم جلـب  کـه فانـی بـا مامـور  کـه همسـرم از منـزل زنـگ زد  نکـرده بـودم 

آمـده اسـت.

این یکی از دردسرهای امروز بود.

آقـای  بیمارسـتان  هزینه هـای  پرداخـت  چگونگـی  بـرای  کنـگاش  بعـدی  دردسـر 
کـه  بنویسـم  بیمارسـتان  بـه  نامـه ای  شـد  الزم  اسـت.  داسـتانی  خـود  کـه  میرحسـینی، 
کـرد امـا روال اداری آن دو هفتـه طول می کشـد.  پژوهشـگاه هزینه هـا را پرداخـت خواهـد 
کـردم و ایـن نامـه را نوشـتم چـون خانواده او تحت فشـار  گرچـه الریجانـی نبـود. امـا خطـر 

بودنـد.

مشـکات بیمـٔه همـکاران مجلـٔه نجـوم و مشـکل ارتبـاط آنهـا بـا شـرکت زروان مشـکل 
کـه بـا حـدت تمـام امـروز بـه مـن منعکـس شـد! دیگـری بـود 

آخر شـب هم دکتر خسروشـاهی آمد مشـورت در مورد منشـی )مدیر اجرائی( پژوهشـکده. 
کـه درغیـاب دیگـران  گریبانیـم. می خواسـت  کـه مدت هـا اسـت بـا آن دسـت بـه  مشـکلی 
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کـه مدت ها اسـت به فکـر جایگزین هسـتم و نگران  کـردم  ح کنـد. خیالـش را راحـت  مطـر
کنیم تا بـه موقع  اقدام شـود. نباشـد. امـا چنـد مـاه آینـده را بایـد صبـر 

کار و  از بقیـٔه دردسـرهای امـروز می گـذرم. روز سـختی بـود. تنـش در خانـواده و محـل 
ح رصدخانـه و یا بد  کار نکـردن چقـدر راحـت اسـت. نداشـتن طـر کـه  مجلـه توامـًا! راسـتی 
کـرد. همـه را مشـارکت داد.  انجـام دادن آن چقـدر راحـت اسـت: می تـوان همـه را راضـی 
خودمـان هـم سـود ببریـم. شـرکت های خارجـی هـم راضـی باشـند. منجمـان میان مایـه 
کشـور هـم راضـی باشـند. دولـت هـم راضـی باشـد، رسـانه ها هـم راضـی باشـند! تـا نسـل 
گـر  گله منـد، ا کـه ناراضـی خواهنـد بـود و  کـی اسـت! تنهـا آینـدگان اسـت  کـی بـه  بعـد هـم 

فحـش ندهنـد!

نـه مـن نمی توانـم بـه رضایـت »باشـندگان« راضـی باشـم، و نـه نگـران آینـدگان. رضایـت 
اسـت،  اختیارشـان  در  قابل اعتنایـی  رصدخانـٔه  چـه  ببیننـد  کـه  اسـت،  شـرط  آینـدگان 
نـه مثـل رصدخانه هـای لیبـی، مصـر، عـراق و روسـیه! بایـد چنیـن شـود. پـس فحـش و 

ناسـزای  باشـندگان  و میان مایـگان فعلـی را بـه جـان می خـرم!

89/9/13
شنبه

دو هفتـه گذشـته روال امـور رصدخانـه عـادی بـود. امـا اوضـاع شـهر نـه! دو هفتـه آلودگـی 
کـه دولـت مجبـور شـد هـر هفتـه دو روز را تعطیـل اعـان کند. امـروز هم  هـوا بسـیار شـدید 
دبسـتان ها تعطیـل اسـت. در تهـران بـه سـختی می شـود نفـس کشـید. تعطیلـی چنـد روز 
گذشـته ترور دو فیزیکدان دکتر شـهریاری و دکتر  کرده بود. هفتٔه  گذشـته هم مرا خسـته 
فریـدون عباسـی هـم زمـان در یـک صبـح دوشـنبه اتفـاق افتـاد. خوشـبختانه عباسـی بـا 
کنـون ایـن قـدر از تـروری  کـه از خـودش نشـان داد جـان سـالم بـه در بـرد! تا هوشـیاری 
ناراحت نشـده بودم. عباسـی را خوب می شـناختم و به همین دلیل بسـیار شـوکه شـدم! 

انسـان نازنیـن و بسـیار بـه درد خـوری اسـت!

کاسته نشده! این روزها به دالیل دیگر هم خیلی درگیر هستم و هنوز خستگی ام 
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کیـش  گـزارش مکان یابـی و ابـزار را در  کارگاه تلسـکوپ های متوسـط و  دو هفتـه دیگـر 
داریـم. خوشـبختانه مشـکل چندانـی نیسـت. 

کـه بـا دانشـگاه شـریف  کیـش اسـت  کارگاه بین المللـی فراسـیارات در  یـک مـاه بعـد از آن 
از  حقیقی پـور  دکتـر  و  اسـت  ایـران  در  آن  اصلـی  مسـئول  راهـوار  دکتـر  برگزارمی کنیـم. 

هاوایـی.

ع را راحت تـر از آنچـه هسـت  گـروه پشـتیبانی در ایـران )تهـران( راضـی نیسـتم. موضـو از 
گرفته انـد و حساسـیت الزم را در ایـن اوضـاع و احـوال بحرانـی بـه درسـتی درک نمی کنند. 
گذاشـته اسـت و افـراد سرشناسـی را دعوت/متقاعـد  حقیقی پـور انصافـًا بیشـترین مایـه را 
کـه مـرا  کـه بـه ایـران بیاینـد. دوره 12 روز اسـت و مشـکات اجرایـی زیـاد دارد  کـرده اسـت 
هـم بـه شـدت درگیـر کرده اسـت. هـدف نهایی ما راه انـدازی مرکز/ فعالیـت در این زمینه 
کنیـم. امیـدوار  کنـم می توانیـم فعالیـت فـرا سـیارات را درایـران راه انـدازی  اسـت. فکـر 
کـه بایـد راه دیگـری  بـودم راهـوار ایـن مسـئولیت را بـه طورکامـل بپذیـرد، امـا مثـل ایـن 

کنیم.  انتخـاب 

کنیـم:  ایـن هفتـه شـورای راهبـری رصدخانـه را داریـم. قراراسـت مـکان نهایـی را اعـام 
کـرد. گـزارش خواهیـم  ع فعالیت هـا در مـورد طراحـی را هـم  گرگـش! بـه عـاوه مجمـو

کنـون اعـام نکرده ایـم.  کـه تا کلـی خبـر  هفتـٔه آینـده مصاحبـه مطبوعاتـی گذاشـته ایم بـا 
اوائـل دی مـاه هـم هفتـه پژوهـش اسـت که خودمـان را برای نمایشـگاه آمـاده می کنیم!

89/9/16
سه شنبه

سـاعت 6 بعدازظهر اسـت. تا سـاعت 4 جلسـٔه شـورای راهبری را داشـتیم. جلسـٔه الزم و 
کـه می خواسـتیم رسـمًا قلـٔه گرگـش را بـه عنـوان محـل اسـتقرار  کلیـدی بـود از ایـن جهـت 

اولیـن تلسـکوپ ملـی بپذیریـم و اعـام کنیم.کـه ایـن طور شـد.

کـه بـا مشـورت الریجانـی قـرار  می خواسـتیم هفتـٔه آینـده مصاحبـٔه مطبوعاتـی بگذاریـم، 
کنیـم. امـا علـت آن؛ چنـد علـت داشـت: شـد صرف نظـر 
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چنـد روز پیـش دیـدم در هفته نامـٔه صدف، ارگان »انجمن اسـامی مسـتقل دانشـجویان 
دانشـگاه شـریف« مطلبـی بـا عنـوان »هـزار تـوی جنایـت« چـاپ شـده بـود. مربـوط بـه 
گروهـی پـر سـر و صـدا هسـتند  سـزامی و عضویـت ایـران. اراجیفـی بیـش نبـود، امـا چـون 
کـه مثـًا منصـوری در  کـرد. مضمـون حرفشـان ایـن بـود  همـه را در دانشـکده ناراحـت 
ایـن میـان مقصـر بـوده و ارتباطـی میـان تقصیـر و دو تـرور مرحـوم علیمحمـدی و مجیـد 
شـهریاری را القـا می کـرد. نوشـته بـود منصـوری دانشـمند اسـرائیلی ژنـول سوسـمان را بـه 
کارگاه سـزامی در اصفهان سـخنرانی داشـته اسـت،  کـرده اسـت و او هـم در  ایـران دعـوت 

کهنـٔه اسـرائیل و جاسوسـی بـرای غـرب و ... . داسـتان 

از طـرف دیگـر نقـش تـرور ایـن دونفـر، تحریـم اقتصـادی ایـران و تحریـم جدیـد سـازمان 
ایـن  و  رویدادهـا،  ایـن  همـٔه  احتمالـی  مشـکات  کشـورها،  بعضـی  شـیطنت  و  ملـل 
کـه بـا پیشـرفت علمـی ایـران مخالفـت هسـت و بهتـر ایـن اسـت در این گونـه  جمع بنـدی 
کنـد. این بـود که این پیشـنهاد  مـوارد هـر چـه کمتـر اطاعـات قابـل تفسـیر بـه بیـرون درز 

کنیـم.  کـه از مصاحبـٔه مطبوعاتـی صرف نظـر  شـد 

کـه بـه بسـیاری از نکته هـا  اوضـاع سیاسـت داخلـی و خارجـی، بـه قـدری حسـاس اسـت 
بایـد توجـه داشـت. بسـیار توجـه می خواهـد، توجـه بسـیار زیـاد بـه بسـیاری از پارامترهـا! 
معنی قدرت و موازنٔه قدرت یا موازنٔه مدنی، و راه پیشـرفت و بسـیاری از چیزهای دیگر 
کلیدی  کاری  در ایـن روزهـا مشـخص می شـود. این کـه چرا بسـیاری کشـورها نمی تواننـد 

انجـام دهند! ...

کردیـم در مـورد نکته هـای مختلـف. روزهـای  بـا خسروشـاهی صحبـت  از جلسـه  پـس 
جراحـی  عمـل  بایـد  پژوهشـکده  اداری  بخـش  در  کـه  رسـیدیم  توافـق  ایـن  بـه  گذشـته 

بـودم. کـرده  آمـاده  از ماه هـا پیـش  را  کـه مقدماتـش  انجـام دهیـم 

تاسـیس  دیگـران  و  خسروشـاهی  کـه  کردیـم  صحبـت  آن  از  اسـت  مدتـی  کـه  شـرکتی 
گـردش بهتـر امـور هیـچ گاه در تمـام ایـن مـدت مـرا راضـی نکـرد. امـروز هـم  کننـد بـرای 
کنـد. درک می کنـم. ضمـن صحبـت  خسروشـاهی می گفـت نمی توانـد خـودش را راضـی 
کسـانی ماننـد مهرابـی و ... دارم بـه ایـن نتیجـه  کـس یـا  بـا او ذهنـم مجـدد رفـت سـراغ 
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امـور  و  بگیرنـد  قـرارداد  رصدخانـه  از  هـم  کننـد.  تاسـیس  آنهـا  را  شـرکت  کـه  می رسـم 
کـه در حـال فروپاشـی اسـت. بـه نظـر می رسـد  رصدخانـه را انجـام دهنـد و هـم زروان را 

سـیب در حـال افتـادن از درخـت اسـت!

کـه بـا حقیقـت داریـم حـل می کنـد! او در عیـن اینکـه در  ایـن راه حـل مشـکاتی را هـم 
ح،  طـر افـراد  همـٔه  بـرای  می کنـد  ایجـاد  مزاحمـت  خـرد  مـوارد  در  اسـت،  موثـر  مـواردی 
کـه فکـرش را می کنـم  فرصـت نـدارد و عاقـه بـه ایـن امـور هـم نـدارد. شـاید آن شـرکت 

کنـد! ایـن امـور را جبـران 

89/9/1۷
چهارشنبه

امـروز قـرار گذاشـتم آقـای مهرابـی با خانم شـیمی آمدند. تصمیم من قطعـی بود. این دو 
کننـد. بـا هـر دو بـه تفصیـل  نفـر، شـاید بـا وصالـی شـرکت مـورد نظـر رصدخانـه را تاسـیس 
کار را بکنیـم و چرا من ایـن دو نفر را  کـردم چـرا می خواهیـم ایـن  کـردم و تشـریح  صحبـت 
کـه  کـردم. در تمـام چنـد مـاه گذشـته دلـم راضـی نمی شـد. یـا قطعـی نمی دیـدم  انتخـاب 
کـه حقیقـت و مرکـز پیشـنهاد می کردنـد بـا افـراد خـود مرکـز تاسـیس کنیـم. حـاال  شـرکتی را 
کـه راهـش همیـن اسـت، بـه خصـوص وقتی شـک و تردیـد خسروشـاهی و جالی  روشـنم 
گرچـه خانـم شـیمی مشـکات تشـکیل را بیـش از مهرابـی  را دیـدم. هـر دو موافـق بودنـد 
گفتـم شـاید بتوانند در  کنـم.  کننـد. مـن هـم بـا وصالـی صحبـت  می دیـد. قـرار شـد شـروع 
کـه خانـم شـیمی  کننـد،  کار را شـروع  سـاختمان مجلـٔه نجـوم، در محـل شـرکت زروان، 
گفـت بایـد از ابتـدا محلـی در خـور و مسـتقل تهیـه شـود. خوشـم آمـد و  کـرد و  مخالفـت 

کنیـد. گفتـم موافقـم. همین طـور عمـل 

89/9/2۰
شنبه

کـرده اسـت و بـه جاویـد سـطانی هـم وظایـف پیگیـری ثبـت  کار را شـروع  آقـای مهرابـی 
کـه مـن هـم همیـن را می خواسـتم. چنـد اسـم هـم بـرای شـرکت بـه او  را سـپرده اسـت 
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کـه برای  کـرده بـودم گفت  کـردم. چـون جمعـه بـا وصالـی بـه تفصیـل صحبـت  پیشـنهاد 
گذاشـته اند.  دوشـنبه هـم بـا او قـرار 

گـزارش  کـه تـازه از سـوئد برگشـته بودنـد.  امـروز جلسـه ای هـم بـا تیـم مهندسـی داشـتیم 
کار. مهندسـان توانمنـدی هسـتند. تغییراتـی  می دادنـد. مـن هـم خوشـحال از پیشـرفت 
ح هـای اولیـه  ح بدنـٔه تلسـکوپ داده بودنـد. وزن مجموعـه تلسـکوپ برخـاف طر در طـر

بـه حـدود 11۰ تـن افزایـش یافتـه بـود. 

کارها«. خوب  گزارش داد از وضعیت پیشـرفت »مجموعٔه  اربابی هم در جلسـه ای دیگر 
کنـدی مـا  کار و معلـوم می شـود  تهیـه شـده بود.کم کـم اشـراف پیـدا می کنیـم در جزئیـات 

کجا اسـت!

89/9/2۷
شنبه 

کمـی فرصـت بـرای اسـتراحت. شـرکت در حـال  چنـد روز تاسـوعا و عاشـورا تعطیـل بـود. 
کار انتشـاراتی مرتبط با نمایشـگاه  کنـون چنـد  کـرده اسـت. هـم ا تاسـیس کارش را شـروع 
حرفـه ای  افـراد  گـر  ا کـه  داد  نشـان  همیـن  و  داده ایـم  سـفارش  آنهـا  بـه  پژوهـش  هفتـٔه 
کـم می شـود. همین طـور در مـورد مدیـر ایمنـی جسـتجو  طـرف مـا باشـند چقـدر دردسـر مـا 

کیـش او را ببینـم. کـه قـرار اسـت بعـد از همایـش  کرده انـد  کسـی را پیـدا  کرده انـد و 

گله هایی داشـتند در امور مربوط به پرداخت و  امروز جلسـه ای داشـتیم با شـرکت سـازه. 
گـزارش نهایـی! در مـورد اول حـق را بـه آنهـا دادم و مسـئولیت تاخیـر  نیـز چگونگـی دادن 
کـه شـرکت سـازه نتوانسـته  کـردم  کیفیـت آن ابـراز  گـزارش نهایـی و  را پذیرفتـم. در مـورد 
کـه  کـردم  کنـد. برایشـان روشـن  کـه مـن انتظـار دارم بـرآورده  اسـت اعتمـاد مـا را، آن طـور 

اسـتاندارد مـا چیـز دیگری اسـت. 

کیفیـت  داد.  را  کنتـرل  گـزارش  جعفـرزاده  مهندسـی.  تیـم  بـا  داشـتیم  دیگـری  جلسـٔه 
گزارش ها به وضوح بهتر شـده اسـت. از رشـد بخش مهندسـی راضی ام. معلوم شـد برای 
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آزمـون کنتـرل در چنـد مـاه آینده/اوائـل سـال آینـده احتیـاج بـه تمهیـدات مفصلی اسـت. 
قـرار شـد هفتـٔه بعـد جلسـه ای بـا بخـش توسـعه فنـاوری بگذاریـم بـرای برنامه ریـزی.

کـه جدیـدًا بـرای سـاخت جـاده بـه محـل رفتـه اسـت.  از قلـه خبـر دادنـد مقاطعـه کاری 
کننـد.  کـرده امـا خـراب شـده اسـت و نتوانسـته اند آنهـا را تعمیـر  ماشـین آالت را منتقـل 
افتـاده  راه  ع  موضـو می رسـد  نظـر  بـه  دسـت کم  بفرسـتند.  جدیـد  ماشـن آالت  مجبورنـد 

اسـت.

گذاشـته اسـت. آرنه رسـیده اسـت، اما از  کیش تاثیر  سـرمای اروپا روی هم اندیشـی ما در 
الپالمـا و بـه نظـر می رسـد از انگلیـس امـروز و فـردا پـروازی بلنـد نمی شـود. بـه ایـن ترتیـب 

شـاید سـه نفر میهمان را از دسـت بدهیم!

89/9/29
دوشنبه 

دیشـب شـام را بـا میهمانـان هم اندیشـی در رسـتوران پایـاب کیـش خوردیـم. همـه آمدند 
ک در اروپـا پروازهایشـان لغـو شـده بـود. ظاهـرا همـه  کـوال کـه بـه خاطـر بـرف و  جـز دو نفـر 
چیـز خـوب پیـش مـی رود. چنـد میهمـان داخلـی ما هم دیشـب آخر شـب رسـیدند و صبح 

،هنـگام صبحانـه دیدمشـان. یـک ربـع دیگـر شـروع می کنیم.

کـردم آقـای حقیقـت در مـورد سـازه و ادعـای آنهـا نظـر دیگـری  االن بـا تهـران صحبـت 
ع دقت  گلـٔه آنهـا را نمی پذیرفـت. بـه او حـق نمی دهـم. بـه گمانـم در حـل موضو داشـت. 
کار دسـتمان  گرفتـاری او در فدراسـیون تیرانـدازی  ج نمی دهـد.  کافـی بـه خـر و حوصلـٔه 
ع را حـل کند. این  می دهـد. بـه هرحـال نظـرم را بـه او گفتـم و گفتـم که الزم اسـت موضو

کنـد. کـه ایـن همـه وقـت همـه را بگیـرد و تنـش ایجـاد  مشـکات اداری چیـزی نیسـت 

خ  جلسـٔه امـروز پـر محتـوا بـود. نکته هـای متفاوتـی در مـورد گسـتره طـول مـوج از فـرو سـر
گیلمـور مفصـل در مـورد برنامـٔه OPTICON، شـبکٔه  ح شـد. جـری  تـا آبـی و بنفـش مطـر
کـه در  گفـت  کـرد. شـبکٔه موثـری شـده اسـت.  تلسـکوپ های 2-4 متـری اروپـا صحبـت 
شـورای مدیریـت OPTICON پذیرفتـه شـده اسـت ایـران هـم عضـو شـود. خبـر خوبـی 
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بـود. قرارشـد نامـه ای رسـما بـه INO بدهـد ما هـم بپذیریم. این شـروع یـک برنامه ریزی 
طوالنـی مـدت همـکاری خواهـد بـود.

را بگذاریـم، دسـت کم  کمابیـش همـه پیشـنهاد می کردنـد هـدف علمـی  از طـرف دیگـر 
بخشـی از آن را، بـرای ارتبـاط بـا پروژه هـای فضایـی از جملـه eROSITA و GAIA. بـه 

کنیـم. نظـر می رسـد ایـن را بایـد بـه عنـوان یـک راهبـرد انتخـاب 

89/9/3۰
سه شنبه

همایـش امـروز هـم خـوب بود.از یک طرف تیم مهندسـی و منجمان مـا صحبت کردند، 
ازطـرف دیگـر چنـد نفـر از میهمانـان در مـورد ابـزارگان، چه آنچه سـاخته اند یا مشـغول اند 

و چـه بـرای INO توصیه می کردند.

کـه ابتـدا توجـه شـود چـه  کمابیـش همـه متفق القـول بودنـد  در اینجـا نظـر متفـاوت بـود. 
گفـت ابـزار مـا چـه باشـد؛ جـز  علمـی تلسـکوپ مـا را منحصـر بـه فـرد می کنـد. ایـن خواهـد 
کـه خودشـان سـاخته اند و می سـازند توصیـه می کـرد.   focal reducer  ع کـه نـو  Joachim
توصیـه  از جملـه  کنیـم؛  را مشـخص  اسـتراتژی خودمـان  کـه  Gerry صراحتـًا می گفـت 
می کـرد شـاید بـرای شـروع بهتـر باشـد یک ابـزار موجـود در رصدخانه های دنیـا را که دیگر 
از آن اسـتفاده نمی شـود بگیریـم و امـا ابـزاری را که می خواهیـم طراحی کنیم به گونه ای 
کار علمـی دسـت اول بتـوان بـا آن انجـام  کـه رصدخانـه مـا را در دنیـا یگانـه بکنـد و  باشـد 

داد.

کـه از ابتـدا بـه دنبـال آن بـودم:  گیلمـور را می پسـندم. ایـن همـان اسـت  مـن ایـده جـری 
خـاص بـودن رصدخانـٔه مـا. مـا نبایـد و نمی توانیـم چنـدان بـه منجمـان موجودمـان و 
نیـاز آنهـا توجـه بکنیـم آنچـه هسـت بـه حسـاب نمی آیـد. هـدف ما سـاختن اجتماع نسـل 
کـه  بعـد منجمـان اسـت. پـس می توانیـم بـا آمـوزش نسـل بعـد را بـه طرفـی سـوق دهیـم 
بـزرگ  تلسـکوپ های  بـه  بایـد  حتمـًا  می دهـد.  نشـان  نجومـی  تحقیقـات  پیـکان  نـک 
کنیـم. کمـک آنهـا باشـیم تا  موجـود و آینـده، بـه خصـوص تلسـکوپ های فضایـی توجـه 
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توجـه بین المللـی اجتمـاع منجمـان را جلـب بکنیـم و تحقیقـات نسـل بعـد ما مـورد توجه 
کافـی بـرای تلسـکوپ خواهیم داشـت که به  کنـار ایـن پژوهش هـا فرصـت  قراربگیـرد. در 

مسـئله های دیگـر هـم بپردازیـم.

89/1۰/1
چهارشنبه

بـه  بودنـد  کـه  راهبـری  شـورای  اعضـای  داشـتیم،  کوچک تـر  جمـع  در  جلسـه ای  امـروز 
کشـید. از نتیجـه  عـاوه مدعویـن خارجـی: آرنـه، یوآخیـم و جـری. صبـح تـا 3/5 طـول 
کـه داد  ل همـراه بـا توضیحاتـی  بحـث راضـی هسـتم. نظـر جـری در مـورد ابـزار بـا اسـتدال
عمـًا پذیرفتـه شـد و مخالفتـی نبـود. گرچـه فکر می کـردم یوآخیم یا حتـی حبیب چندان 
ح شـد  موافـق نباشـند. جزئیـات محفظـه و نیـز آمـوزش و چنـد نکتـه در مورد قله هم مطر

یـک بـار دیگـر همـه دیدنـد ایـن هزینه هـا چقـدر الزم و چقـدر مفیدانـد. 

کار خـودش را خـوب  کـه پشـتیبانی اداری سـمپوزیم را بـه عهـده داشـت  خانـم رضایـی 
کـرد از بخـش مالـی مـا در تهران.  ح  گلـه ای را مطـر کـه روز آخـر بـود  انجـام می دهـد. امـروز 
حسـاب  بـه  تفریـح  را  ایـن  اسـت.  آمـده  کیـش  بـه  کسـی  ببیننـد  ندارنـد  چشـم  ظاهـرًا 
می آورنـد. از بعضـی فشـارهای دیگـر بـر خانـم قـادری هـم صحبـت می کـرد. الزم اسـت 
کـه خانـم قـادری وضع  ع رسـیدگی شـود. نگـران چنـد مـاه آینـده  در تهـران بـه ایـن موضـو

کنـد تاطـم در دفتـر بیشـتر بشـود. حمـل 

89/1۰/11
شنبه

گذشـته اتفـاق خاصـی نداشـتیم. جـز اینکـه هفتـه پژوهـش بـود و همـکاران درگیـر  هفتـه 
که قرار بود در نمایشـگاه نصب شـود متاسـفانه شکسـت و موفق نشـدیم.  کت 1:1  آن. ما
گران بسـیار کمـی داشـت. تقریبـًا تمـام سـخنرانی ها  نمایشـگاه بسـیار خلـوت بـود و تماشـا
بـدون شـرکت کننده مانـد. بسـیار عجیـب بـود! نمی دانـم برگزارکنندگان برای سـال آینده 

چـه می خواهنـد بکننـد. برنامه ریـزی آنهـا هـم بسـیار نامطلـوب بود. 
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نگرانـی بـرای بودجـٔه سـال آینـده داریـم. این روزها مشـغول پیگیری آن هسـتیم. چه در 
سـازمان مدیریـت و چـه در معاونت علمی ریاسـت جمهوری.

کارگاه فراسـیارات را بگیریـم. چـون  قراربـود هفتـه پیـش تصمیـم نهایـی بـرای برگـزاری 
قبـل از آن اخبـار ضـد ونقیضـی می آمـد. بـه وضـوح نادرحقیقی پـور از پیگیـری امـور در 
تهـران ناراضـی بـود. راهـوار هـم بـه دالیلـی نگـران دمدمـی مـزاج بـودن نـادر بـود. بـه نظـر 
گذاشـته اسـت و  کـه او چقـدر بـرای ایـن همایـش وقـت  نـادر راهـوار هیـچ گاه درک نکـرد 
کـه  گذاشـته اسـت. بـه هـر حـال شـرایط طـوری بـود  از اعتبـار بین المللـی خـودش مایـه 
گرفتیـم فعـًا برگـزار نکنیـم و بـه تعویق بیندازیم. این شکسـت بـدی بود. به هر  تصمیـم 

کردیـم. کـه مـا در ایـران بـد عمـل  حـال تقصیـر را بایـد بپذیریـم 

89/1۰/18
شنبه

کـردم. بـدم نیامـد.  گرفتنـد بـه مناسـبت تولـد مـن. تعجـب  امـروز در رصدخانـه جشـنی 
کنشـی نشـان داد. برای خـودم غریب  هنـوز درسـت نمی دانـم ایـن جـور مواقـع باید چه وا

است.

89/1۰/21
سه شنبه

کـه مهرابـی و ... در  کـه خـوب اسـت در شـرکتی  دیـروز بـه خسروشـاهی داشـتم می گفتـم 
گفـت علیشـاهی ها، معـاون علمـی مرکـز، بـه نقـل از  کـه  شـرف تشـکیل دارنـد عضـو شـود 
گفتـه اسـت زودتـر شـرکتی دانش بنیـان تاسـیس شـود،قبل از پایـان دی مـاه! و  الریجانـی 
بایـد در ایـن شـرکت دسـت کم دو نفـر از پژوهشـگاه باشـند.گفتم بـد نیسـت امـا آئین نامـٔه 
کـرده  گفـت بـا داریـوش هـم صحبـت اولیـه  ایـن شـرکت ها هنـوز ابـاغ نشـده اسـت. او 

اسـت، امـا اشـکالی نـدارد هـر دو شـرکت هـم فعـال باشـند.
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کـردم ایـن ضرب العجـل  از کجـا آمـده است؟حدسـم ایـن اسـت. چنـدی پیـش  بعـدًا فکـر 
کـه شـرکتی تاسـیس می شـود بـا مشـارکت  گفتـم  کـه بـه حقیقـت، و البتـه خسروشـاهی، 
ندادنـد  نشـان  رغبتـی  دیگـران  و  خسروشـاهی  اینکـه  از  پـس  هـم  آن  و   ... و  مهرابـی 
تـا  باشـد  دانش بنیـان  بایـد  شـرکت  گفـت  حقیقـت  کننـد،  تاسـیس  شـرکت  خودشـان 
کنـد. االن متوجـه می شـوم ایـن اصـرار در  رصدخانـه بتوانـد بـا آن قـرارداد )کان( امضـا 

باشـد. نگرانـی حقیقـت  از  ناشـی  بایـد  ضرب العجـل 

که الزم اسـت  کتاب هایی را   یادم هسـت سـال ها پیش در مرکز نشـر دانشـگاهی قرار شـد 
گـذار شـود و بـا مشـارکت آنهـا سـودآوری  سـریع تجدیـد چـاپ شـود بـه شـرکت های دیگـر وا
کـرد افـراد مرکـز  و سـرعت عمـل بـاال رود. معـاون اداری مالـی وقـت یک دفعـه پیشـنهاد 
کـه افتـاد ایـن بـود  گرفـت. اتفاقـی  کار را  کننـد و بـه همیـن دلیـل جلـوی  شـرکتی تاسـیس 
کـه دعـوا شـد، نـه شـرکتی تاسـیس شـد و نـه کار تجدید چاپ کتـب مورد لزوم دانشـگاه ها 

بـه جریـان افتاد.

کـه از هـول حلیـم در آش می افتیـم. ایـن بـار هـم بـه  ایـن خصلـت بسـیاری از مـا اسـت 
نظـرم در پژوهشـگاه ایـن اتفـاق دارد می افتـد. جـای تاسـف اسـت. بسـیار مانـده اسـت تـا 
کـه بارهـا گفتـه ام ]...[ بـه فرآینـد مـدرن اداره  بالـغ شـویم. بخـش اداری مرکـز همان طـور 

کمـی دارد. حیـف! علمـی نهادهـا و سـازمان ها و بنگاه هـا وقـوف 

89/1۰/22
چهارشنبه 

کردیـم پیـش مـن آمـد  کـه ایـن اواخـر اسـتخدام  امـروز نیمـا صادقـی، مهنـدس مکانیکـی 
کارش در شـرکت نفـت درسـت شـده و می خواهـد از پیـش مـا بـرود. غیـر منتظـره  گفـت  و 
اینکـه  بـود. چـاره نداشـتم جـز  گذشـته  لونـد هـم  بـه  اولیـن سـفرش  از  تـازه  بـود، چـون 
کار  کـه ایـن نسـل، یـا ایـن افـراد، تصـوری از اخـاق در  بگویـم موفـق باشـد. جالـب اسـت 

حرفـه ای ندارنـد!
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بلـه!  گفتـم  کـه خبـر داری؟  آمـد. برآشـفته،  آرنـه  کـه  بـود،  هنـوز یـک سـاعت نگذشـته 
کارهـای او، حـاال  کـه بعـد از عمـل جراحـی سـعیدی فر و عقـب افتـادن  آشـفته از ایـن بـود 
کردیـم آرام تـر شـد. قـرار شـد بـه هـر حـال بـه دنبـال دو یـا سـه  هـم ایـن ضربـه. صحبـت 

مهنـدس مکانیـک جدیـد باشـیم. 

عاوه بر این نگران بود بهروز افضلی فر را هم از دست بدهیم.

کار اسـتخدامش در دانشـگاه آزاد ظاهرا به سـرانجام رسـیده اسـت و هفته ای  اربابی هم 
دو روز آنجـا خواهـد بـود. پـس از ایـن شـبیه بـه دکتـر روانـی خواهـد شـد. شـاید بـا توجه به 

کار بـا او داشـت ایـن بهتریـن اتفـاق بود! کـه  تمـام دسـت انداز هایی 

89/1۰/25
شنبه

ادامـٔه تحصیـل دکتـری، و چـون ظاهـرًا  بـر  بهـروز اصـرار دارد  کـه  آمـد  آرنـه  امـروز عصـر 
خیـر. یـا  می شـود  لونـد  آیـا  می پرسـد  نیسـت،  گذشـته  سـهولت  بـه  ایـران  در  امکانـش 

کـه نیمـا رفتـه اسـت او بـرای مـا مهمتـر می شـود و تنهـا  کـه حـاال  برداشـت آرنـه ایـن بـود 
از  می خواهـد  بهـروز  نمی رسـید  نظـر  بـه  البتـه  اسـت.  وارد  کارهـا  بـه  کـه  اسـت  نیرویـی 

کنـد و بـه مـا فشـار بیـاورد. فرصـت اسـتفاده 

گـر بـه لونـد بـرود چـه می شـود: پذیرفتـه می شـود؛ بـار مالـی  کـه ا کردیـم  مفصـل صحبـت 
چقـدر خواهـد بـود بـه نفـع یـا بـه ضـرر پـروژه اسـت؟

از دیـد مـن  زیـاد اسـت.  بـه دورٔه دکتـری پذیرفتـه بشـود  اینکـه  آرنـه می گفـت احتمـال 
کتـاب کردیم  گـر در لوند باشـد. می ماند بار مالی حسـاب  احتمـااًل بـه نفـع پـروژه هـم بـود ا
ج تحصیـل وی حتـی کمتـر از هزینه ای اسـت که  دیدیـم هزینـٔه او در لونـد و تامیـن مخـار

وقتـی در ایـران هسـت بـرای او می کنیـم.

کند و فرآیند دانشـجوی دکتری شـدن وکار او در LTG  شـروع  قرار شـد آرنه با او صحبت 
شود.
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89/1۰/26
یکشنبه

گرچـه تهـران بـرف سـنگینی باریـده بـود، امـا طبـق قـرار قبلـی بـه عیـادت مهـدی  امـروز 
سـعیدی فر و نیـز عاالدیـن میرحسـینی رفتیـم. آرنـه، بهـروز و جعفرزاده از تیم مهندسـی، 
و نیـز اربابـی هـم بودنـد. تاثیـر خوبـی داشـت. پـس از عیـادت میرحسـینی هـم همـه نهـار 
گر فرودگاه امام، مثل دیشـب  را در چهـار راه ولیعصـر خوردیـم. امشـب هـم آرنـه مـی رود، ا

بسـته نشـود. بـارش تمـام شـده امـا احتمـال یخبنـدان هسـت!

89/1۰/2۷
دوشنبه

کـه الریجانـی صـدا زده بود بـرای معارفٔه دانشـجویان  امـروز در پژوهشـگاه جلسـه ای بـود 
جدیـد و نیـز بـا عنـوان پرسـش و پاسـخ. جالـب بود که خانـم فرزان و آقای شـیخ جباری و 
کردنـد، بخشـی از  ح  کـه مطـر یـک نفـر دیگـر اعتراض هـای جـدی بـه برخـی امـور داشـتند 

کنش هـای فـردی.  آن بـا تنـدی بـود و وا

کـه برگشـتم الرک سـری زدم بـه سـاختمان رصدخانـه. مهندسـان  سـاعت بعـد از 5 بـود 
گفتـم همیـن حـاال. ع  ح یـک موضـو خواسـتند وقتـی از مـن بگیرنـد بـرای طـر

کـه چقـدر بـد اسـت نیمـا  افضلی فـر بـود بـا جعفـرزاده و روانـی. داشـتند توضیـح می دادنـد 
کـه شـاید تـا یـک سـال یـا بیشـتر نتوانـد بـه سـفر بـه  صادقـی رفتـه اسـت و سـعیدی فر هـم 
گـر مـن موافق  لونـد بیایـد. گفتـم می دانـم منظورتـان را بگوییـد. معلـوم شـد می خواهنـد ا
گفتـم نـه تنهـا  ح.  کننـد شـاید ترجیـح بدهـد برگـردد بـه طـر باشـم، بـا صادقـی صحبـت 

گـروه.  ح و اهمیـت بـه  موافقـم. بلکـه بسـیار ممنونـم از ایـن دلسـوزی بـرای طـر

گـروه در  گروهـی و حفـظ  کار  گفتـم انتظـار نداشـتم ایـن احسـاس  بعـد از جلسـه بـا خـودم 
میـان آنهـا پدیـد آمـده باشـد. خوشـحال شـدم!
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89/1۰/28
سه شنبه 

کارهـای زیـادی داشـتیم. چـون ایـن  حـدود ظهـر جلسـه اجرائـی داشـتیم. همـه بودنـد. 
کـه  گفتـم  اعتـراض  بـه  بـود  شـده  مشـکل  قـدری  جلسـه  سـاعت  روی  بـر  توافـق  اواخـر 
گهـان حبیـب  کـه همیشـه هسـتم امـا ... نا کنیـم مـن  نمی تـوان سـاعت مشـترکی پیـدا 
کـه مـن که پیـش از همه تمام وقت اینجا هسـتم  برآشـفت. یکـی دیگـر از طغیان هـای او 
کـردم. حقیقت  کت نگاهـش  و ... و اصـًا مـن مـی روم و هـر کاری می خواهیـد بکنیـد! سـا
کار دسـتش بدهد. دلش  کـرد و باالخـره توافـق کردیـم. می ترسـم ایـن طغیان هـا  او را آرام 

گاهـی اذیتـش می کنـد.  گرچـه غـرور  ک اسـت،  پـا

در  اجرائـی  مدیـر  عنـوان  بـه  احتمـااًل  و  نامـزد  یـک  بـرای  داشـتیم  مصاحبـه  آن  از  بعـد 
پژوهشـکده. قبـا بـه حبیـب نگفتـه بـودم. مانـد و مصاحبـه انجـام شـد. بـه نظـر مناسـب 

بـود.

 جلسـٔه بعـدی مـا بـا دکتـر غام نیـا بـود در مـورد ایمنـی. خـوب گذشـت. قـرار شـد در اولیـن 
فرصـت بـا اربابـی بـه قلـه بروند.

چهارشـنبه، فـردا، قـرار اسـت از هفـت نفـر مصاحبـه بشـود تـا دو نفـر بـه عنـوان نقشـه کش 
کنیـم. ایـن هـم داسـتان ها داشـت تـا بـه اینجا رسـید. بـرای بخـش مهندسـی اسـتخدام 

89/1۰/29
چهارشنبه

هنـوز  داد.  نشـان  خوبـی  قابلیـت  بهـروز  شـد.  انجـام  تجربـی  نقشـه کش ها  امتحـان 
بدهیـم.  گهـی  آ دوبـاره  کـه  مانـده  بکننـد.  انتخـاب  را  کسـی  نتوانسـته 

کـردم. تـازه بـه زنجان رسـیده بود. شـنیده بودم  امـروز بـا دکترخواجه پـور تلفنـی صحبـت 
از مـن خیلـی گله منـد اسـت. خـوب شـد تلفن زدم.
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89/1۰/3۰
پنج شنبه

کنـم.  ح  کـه می خواسـتم بـا او مطـر کـردم بـا مجیـد. چنـد مسـئله بـود  ک«   امـروز »گوگل تـا
ح شـد.  صحبـت بهـروز و دکتـری او در لونـد و مخاطـرات ایـن امـر مطـر

89/11/3
یکشنبه

امـروز صبـح در پژوهشـکده جنجالـی بـه پاشـد! خسروشـاهی بـه شـدت فریـاد می کشـید. 
خانـم  شـد،  آرام  اوضـاع  کـه  دقیقـه  چنـد  از  بعـد  بودنـد.  هـم  پژوهشـگران  نفـراز  چنـد 
ع خریـد کامپیوتر او  کـرد. موضو کار را  کـه چـرا خسروشـاهی ایـن  جعفـرزاده پیـش مـن آمـد 
گفتـه اسـت مـا هـم مشـغول خرید هسـتیم.  بحـث اصلـی بـود. گفـت، خـوب، چنـد هفتـه 
بـود.  کـرده  تعریـف  را  ماجـرا  از  قـدری  و  آمـد  مـن  پیـش  تقـی زاده  خانـم  دعـوا  از  قبـل 
گفتـه شـما همـه نفهـم هسـتید و تقـی زاده هـم حـاال در  کـه خسروشـاهی  گفـت  جعفـرزاده 
گریـان اسـت و بسـیار ناراحـت. اوضـاع بدجـوری آشـفته شـده بـود بـه خصـوص  دفتـرش 
کـه بخشـی از صحبت هـای خسروشـاهی بـا فریـاد همـراه بـود و همـه متوجـٔه تشـنج شـده 
کارهای دیگر برس.  گفتـم برود و آرام باش و بـه  کـه رفـت. یعنـی به او  بودنـد. جعفـرزاده 
کنـم بهتـر اسـت. دیـدم حبیـب خیلـی عصبانـی شـده و ممکـن  کـه چـه  کـردم  قـدری فکـر 
گفتـم برویم  کار دسـت خـودش بدهـد، خـدای نکـرده سـکته کند! پیـش او رفتم و  اسـت 
قـدم بزنیـم. نیـم سـاعتی، گرچـه بـرف و گل بـود، اما در بـاغ راه رفتیـم و صحبت کردیم. 
کـه آرام شـود. صـورت و چشـمان او گواهی وضع ناراحتی شـدید  بـرای مـن مهـم ایـن بـود 
جسـمانی مـی داد. خـوب شـد بـا او صحبـت کردم و گفتم مهمترین چیز سـامتی او اسـت 
گرچـه هنـوز چشـمانش و »دیـدش« ناراحـت  کامـًا آرام شـد،  و بایـد مواظـب باشـد. وقتـی 
کـه معجزه  کـه مـا را دیـد گفـت کجـا بودید  بـود، برگشـتیم. در پژوهشـکده دکتـر خسـروی 
کـه او قـدری آرام  کـرد: قبـل از رفتـن ایـن همـه عصبانـی و حـاال خنـدان! خوشـحال بـودم 

شـده است.
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کـه دیگـر جـای جعفـرزاده و میرآفتـاب درپژوهشـکده نیسـت! چـه حیـف! قـدر  فهمیـدم 
ندانسـتند و نتوانسـتند خودشـان را تطبیـق دهنـد!

89/11/9
شنبه

خبـر چندانـی در رصدخانـه نیسـت. تیـم مهندسـی در لونـد اسـت. حبیـب بـرای رصـد بـه 
الپالمـا رفتـه اسـت و لونـد. بودجـٔه سـال آینـده مـا دسـت کم 4 میلیـارد تومـان اسـت. ایـن 

کنیـم در مجلـس آن را بـاال ببریـم.  پیشـنهاد برنامـه و بودجـه اسـت. بایـد سـعی 

نداشـته  جـاده  تابسـتان  و  بهـار  کـه  نگرانـم  اسـت.  شـده  نگران کننـده  جـاده  وضعیـت 
باشـیم. 

بـه ایـن ترتیـب یـک سـال برنامـٔه مـا عقـب خواهـد افتـاد. بـه الریجانـی فشـار آورده ام هـر 
ع را بیـان کند. هنوز  چـه زودتـر بـا اسـتاندار اصفهان جلسـه ای بگذارد و حساسـیت موضو

کمـی امیـدوارم راه حلـی پیدا بشـود. 

کاشان خوب پیش می رود. تثبیت دفتر 

در پژوهشـکده لـرزه و پس لرزه هـای ناشـی از جابه جایـی مدیـر اجرائـی و مدیـرIT  شـروع 
شـده است.

در دنیـا اوضـاع سیاسـی خاورمیانـه بـه هـم ریختـه اسـت. پـس از تحـوالت تونـس و فـرار 
بـه عربسـتان اوضـاع مصـر، یمـن، و حتـی اردن بحرانـی اسـت.  رئیس جمهـور بن علـی 
کـرده بـودم   هنـوز معلـوم نیسـت چـه بشـود. امـا آنچـه در کتـاب ایـران 21/15  پیش بینـی 
ع می پیونـدد. ایـن تحـوالت قطعًا روی اوضاع ایـران و ارتباط جهانی  دارد سـریع تربه وقـو

کمتـر خواهـد شـد! ح رصدخانـه  گذاشـت. بـه نظـر مـن فشـار روی طـر مـا تاثیـر خواهـد 
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89/11/1۷
یکشنبه

کشـور در حـال و هـوای دهـٔه فجـر اسـت. اوضـاع خاورمیانـه هنـوز درهـم اسـت. بـه نظـر 
کـه  کشورشـان را تغییـر دهنـد. آمریکایی هـا هـرکاری  می رسـد مصری هـا مصم انـد اوضـاع 
کـه هـر  بکننـد بـه ضررشـان تمـام می شـود. چـه بـد اسـت انسـان در شـرایطی قـرار بگیـرد 

حرکتـی بـه ضـررش تمـام بشـود.

در فصـل بودجـه هسـتیم. بودجـٔه رصدخانـه بـرای سـال بعـد حـدود 4 میلیـارد تومـان در 
کافـی نیسـت. ایـن رقـم در الیحه بودجـه دولت اسـت که قرار  کـه  نظـر گرفتـه شـده اسـت 
اسـت بـه مجلـس بـرود. دیـروز بـا دکتـر نصیری در مجلـس صحبت کردم و گفتـم که چرا 
نگرانـم. قـرار شـد بـه محـض اینکـه الیحـٔه بودجه به مجلـس رفت تماس بگیـرد، قراری 
کـه مـن هـم بـه مجلـس بـروم و توضیـح بدهـم. امـکان دارد بشـود ایـن رقـم را در  بگـذارد 

مجلـس افزایش داد.

بـا  دیـروز  باشـیم.  نداشـته  جـاده  تابسـتان  کـه  نگرانـم  نیسـت.  خبـری  هنـوز  جـاده  از 
گـر ایـن طـور پیـش بـرود دسـت کم یک سـال پروژه  کـه ا کـردم و گفتـم  الریجانـی صحبـت 

بـه عقـب خواهـد افتـاد. یـک مـاه االن معـادل یـک سـال پـروژه اسـت!

وضـع مهندسـان مـا، یعنـی تیـم مهندسـی رضایت بخـش نیسـت؛ بـه خصـوص بخـش 
کـه زمانـی بـه آن خیلـی امیـدوار بودیـم. بایـد سـریع تر حرکتـی بکنیـم. مکانیـک 

89/11/22
جمعه

کـه باالخره مبـارک از  کـه 22 بهمـن بـود، و نـه بـه ایـن دلیـل  امـروز نـه فقـط بـه ایـن دلیـل 
قـدرت در مصرکنـار رفـت، بلکـه بـه دلیـل دیگـر بـرای مـن مهـم بود.

بعـد از جلسـه بـا دکتـر توسـلی و دوسـتان دیگـر بـا آقـای اربابـی )پـدر( و دکتـر سـپهر اربابـی 
ج رفتیـم. از مدت ها  همـراه بـا توسـلی بـه ملـک آقـای اربابـی و باغ سـپهر، در کمال آبـاد کر
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در فکربـودم خَیـری پیـدا شـود بـرای احـداث یـک مجموعـٔه اپتیـک. بـه نظـر می رسـد بـه 
ایـن نقطـه رسـیده ایم. پـس از این کـه مدت هـا پیـش )سـه مـاه پیـش( آقـای اربابـی بـه 
کـه حـدود 15۰ میلیاردتومـان اسـت )15  کـش را  گفـت مایـل اسـت بخـش عمـدٔه اما مـن 
کار خیر  کردم این  کاری ماندگار بکند، سـرانجام به او پیشـنهاد  میلیون دالر( ارزش دارد 

کار زده شـد. کلیـد ایـن  را بـرای اپتیـک بکنـد. باالخـره امـروز 

کـه جلسـه بـا توسـلی و اربابـی داشـتم، آقـای اربابـی حتـی قطعـه ای  از چهارشـنبٔه پیـش 
کـرده بود، که امروز در محل نشـان داد:  کار تعییـن  مناسـب در ملـک خـوش را بـرای ایـن 
قطعـه ای حـدود 5۰۰۰ متـر مربـع در منتهی الیـه جنـوب شـرقی زمین بر خیابان سـی متری 

کـه ابتـدا مشـکوک بـود بـه وضوح بـه وجد آمـده بود. در دسـت احـداث! توسـلی 

کنـد.  2. آقـای اربابـی پرس وجـو در مـورد مجـوز را  قـرار شـد: 1. توسـلی طرحـش را آمـاده 
کـه مجـوز آن را میرحسـینی دارد  کنـد. 3. مـن هـم پیگیـر ایـن شـدم مرکـز پژوهش  شـروع 

کنم. ح وصـل  بـا تغییراتـی بـه ایـن طـر

ایـن روز فرخنـده ای اسـت. امیـدوارم تـا چنـد سـال بعـد هـم ایـن مرکـز پژوهشـی اپتیـک 
کنـد، هـم  کار  بـرای قطعه سـازی، نـه انبوه سـازی، و نیـز سـاخت ابـزار اپتیکـی شـروع بـه 
شـرکتی خدماتـی بـرای اپتیـک و رصدخانـه ایجـاد شـود، یـا زروان تغییـر ماهیـت دهـد، و 
هـم موسسـٔه فرهنگـی نجـوم تاسـیس شـود و ایـن سـه مجموعـه دسـت بـه دسـت هـم 

دهنـد بـرای حرکتـی مانـدگار در نجـوم و اپتیـک در ایـران.

89/11/3۰
شنبه

کـم اسـت. امـور جـاری پیش مـی رود. خسروشـاهی  ح حا ایـن روزهـا قـدری آرامـش در طـر
اسـت  قـرار  مبشـر  رفته انـد.  الپالمـا  بـه  آمـوزش،  چارچـوب  در  رصـد،  بـرای  داریـوش  و 
ایـران  در  کورکچـی  احسـان  کـه  کنیـم  پیـدا  راهـی  می خواهـم  باشـد.  اینجـا  پنج شـنبه 
کـه او  گذاشـت  گـر بشـود بـا بهـرام برنامـه ای  کـه ضـرر می کنـد. ا بمانـد، و احسـاس نکنـد 
کنـد، می تـوان  ج بـرود و در پروژه هـای بین المللـی مشـارکت  چنـد مـاه در سـال بـه خـار
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کـه مانـدن در ایـران را ترجیـح دهـد. بـرای همسـرش خانـم خلفی نـژاد هـم  امیـدوار بـود 
کـه در برنامـٔه آمـوزش دکتـری مـا وارد شـود.حضور ایـن دو در ایـران  کـرد  می تـوان فکـر 
کـه تعداد کم اشـکال  بـرای آینـدٔه پژوهشـکده بسـیار تاثیرگـذار خواهـد بـود. بـه خصـوص 
گاهـی مخـرب،  کـه خلقیـات یـک نفـر تعیین کننـده خواهـد شـد و  بـزرگ دیگـری هـم دارد 

کاهـش می دهـد. امـا حضـور چنـد نفـر رصدگـر فعـال ایـن نگرانـی را 

کـه  آمـد  مـن  پیـش  قاسـمی  دکتـر  کـه خانـم  بـود  نشـده  بـاال خشـک  متـن  مرکـب  هنـوز 
کـه  گفـت  گفتـم بفرمائیـد. صریـح  گفـت نیـم سـاعت وقـت  می خواهـد  کنـد.  صحبـت 
کنـد، و بـرای خـودش مشـغولیت دیگـری دسـت و  کار فیزیـک و نجـوم را رهـا  می خواهـم 
کـرده اسـت و مصمـم اسـت. تنها چیـزی که می توانسـتم  کنـد. می دانسـتم بسـیار فکـر  پـا 
کـه دوری از فیزیـک، تنش هـای زندگی او  کـه آیـا مطمئن اسـت  بگویـم ایـن پرسـش بـود 
کـه  کـردم تصمیـش را تـا آنجـا  کمتـر می کنـد؟ مطمئـن نبـود. توصیـه  کنونـی  را در شـرایط 

می توانـد ، یـا الزم نیسـت بـه عقـب بینـدازد.

چـرا جامعـه مـا چنیـن اسـت؟ چـه شـرایط سـختی داریـم! شـخصی بـا ایـن همـه قابلیـت 
کار چـرا بایـد بـه چنیـن وضیعتـی برسـد! او می توانسـت  علمـی و ایـن چنیـن مصـم و پـر 
کار در پژوهشـکده،  گروهـی را در همگرائـی گرانـش ضعیـف هدایت کند. می دانم شـرایط 
رفتـار خسروشـاهی، شـرایط ایـران و دانشـگاه ها همگـی او را بـه اینجـا رسـانده اسـت. چـه 
کـه شـرایط سـختی اسـت. این جـور نخواهـد  حیـف. نمی دانـم چـه شـود، تنهـا می دانـم 
مانـد. امیـدوارم بتوانـد در تصمیمـش تجدید نظر کند، و امیدوارم بتوانیم افراد بیشـتری 

جـذب پژوهشـکده و رصدخانـه بکنیـم تـا ایـن جـو تلطیـف بشـود.

89/12/4
چهارشنبه

مشـکات  درمـورد  حقیقـت  جالـی،  خسروشـاهی،  بـا  داشـتیم  طوالنـی  بحـث  امـروز 
مهندسـی  دربخـش  خصـوص  بـه  برنامـه،  در  عقب افتادگـی  و  ح  طـر در  پیش آمـده 
در  مشـکات  جملـه  از  شـد  ح  مطـر بـود  دیـده  کـس  هـر  کـه  مشـکل  ع  نـو هـر  مکانیـک. 
لونـد، عقب افتادگـی صیقـل شیشـه در تورکـو، تقاضـای مهندسـان بـرای ادامـٔه تحصیـل 
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کمابیـش  امـا  ارائـه شـد،  راه حـل  کمتـر  کنتـرل در مهندسـی.  دکتـری، وضعیـت بخـش 
کمابیـش  کـردم و  بـه نتیجـه رسـیدیم. مـن از همـان اوائـل بی نظمـی آرنـه را مشـاهده 
کنـم بـدون این کـه روابـط شـکننده  کوشـیده ام ایـن شـلختگی و بی نظمـی را جبـران  هـم 
کـه از مهندسـان مکانیـک خورده ایـم  بشـود. بـه هرحـال بـه نظـر می رسـد بـا لطمـه ای 
در راهبـرد خودمـان در اسـتخدام مهندسـان بایـد تجدیـد نظـر بکنیـم. بـه ایـن نتیجـه 
کمابیـش  کنـم.  بیشـتر  پـروژه  روی  را  خـودم  کنتـرل  کـه  اسـت  آن  موقـع  کـه  رسـیده ام 
گاه بیش از حد  کـه در پروژه معمول داشـته ام ناخـودآ هرکـس درجـو »آزادی دانشـگاهی« 

می کنـد. اسـتفاده  پـروژه  تحمـل 

89/12/1۰
سه شنبه

کورکچـی رابپذیـرم.  کـه آیـا وقـت دارم امـروز او و احسـان  دیـروز سـیما قاسـمی پیـام داد 
گفتـم بلـه و هـر چقـدر بخواهیـد.

گفتـه  آمدنـد بـا دلـی پـر از اوضـاع متشـنج پژوهشـکده. همـه چیـز را نمی گفتنـد امـا آن چـه 
که از هر دو داشـتم ]...[  چه بایی ]...[  و چقدر رعب  کافی بود بدانم، با شـناختی  شـد 
کـه بیـش از انـدازه بـه دنبال اعتباربخشـی ]...[ و دسـت کم  و وحشـت ]...[ . دیـده بـودم 
گرفتـن دیگـران اسـت، امـا تصـور نمی کـردم تـا ]...[  ایجـاد رعب و وحشـت و قـدرت برای 

کنتـرل بقیه ]...[ . خـودش و 

کـه مقالـه ای روی وب ]...[  بـدون اینکه قبًا ]...[  یـا ]...[  اطاع  دیـدم چنـد مـاه پیـش 
]...[  انتظار نداشـتم. دیده بودم دِل خوشـی از ]...[  نشـان نمی دهد چون ]...[ حیطه 
کم می کند چون اعتبار جهانی بسـیار بیشـتری دارد. دیده بودم چشـم ندارد  قدرت او را 
کسـی از »تیم« او ]...[ نمی خواسـت ]...[ پروژه ای مسـتقل با ]...[   ببیند ]...[ یا ]...[  با
کورکچی  داشـته باشـد مگر اینکه نام خودش هم ]...[ جزئیات بیشـتری هم قاسـمی  و 

گفته اسـت. کـه به آنهـا و دیگران چه چیزها  گفتنـد  بـه مـن 

بی ظرفیتی او دور از انتظارم بود.
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کننـد. سـعی  کـدام اسـتقال خـود را حفـظ  کـه هـر  گفتـم انتظـار مـن ایـن اسـت  بـه آنهـا 
کـرد  کـه درمـاه آینـده دفـاع خواهـد  گـروه تحقیقاتـی تشـکیل بدهنـد. احسـان هـم  کننـد 
کـه هـر پژوهشـگر پسـادکتری بـه  می توانـد مسـتقل باشـد. گرچـه خـودم روالـی گذاشـته ام 
کنـم احسـان بـه ]...[  یـا  یـک پژوهشـگر ارشـد مقیـم وابسـته باشـد، امـا می توانـم تلقـی 
]...[  وابسـته اسـت ]...[ بـه هرحـال راه هایـی بـرای حفـظ قانونـی ایـن اسـتقال وجـود 
ح رصدخانـه  کـه هـم هنـوز خـود مـن هسـتم، و هـم طـر دارد. آنهـا بایـد از ایـن موقیعـت 

گروه هـای تحقیقاتـی خودشـان را تشـکیل دهنـد. کننـد و  فعـال اسـت اسـتفاده 

کـرده اسـت. معلـوم اسـت ]...[  هـم ]...[   کـه ایـن بی ظرفیتـی سـریع بـروز  خوشـحالم 
بـرای پژوهشـگاه و پژوهشـکده در آینـده ]...[ بایـد بـا آرامـش بـه ایـن مسـئله بپـردازم. 

بـازی جالـب و جدیـدی شـروع می شـود!

89/12/11
چهارشنبه

غ اسـت و مشـکات نامنتظـر از همـه طـرف می ریـزد. صبـح  ایـن روزهـا سـرم خیلـی شـلو
بایسـت می رفتـم بـه مجمـع تشـخیص مصلحـت بـرای سـمیناری در مـورد موانـع توسـعٔه 
علمـی کشـور. بعدازظهـر هـم جایـی دیگر سـخنرانی دارم در مورد نقش زبـان و واژه گزینی 
کـه دیـروز رسـیده بـود. کمـی بـا او درمـورد  در توسـعه. صبـح اول وقـت رفتـم آرنـه را دیـدم 
گفتم باید مواظب ]...[   گزارشـی از لوند داد. به او سربسـته  کردم و او هم  ح صحبت  طر
گفتـم ممکـن اسـت گاهی در جلسـه ها رفتاری داشـته  بـه خاطـر قدرت طلبـی ]...[ و بـه او 

کنـون از مـن ندیـده اسـت. نگران نباشـد! کـه تا باشـم 

تمـام  ح  بـا طـر او  کـه چـون همـکاری  پیـام فرسـتاد  احمـد،  روز پیـش هـم درودی،  دو 
کنـد، چـون  کار    LTG ح ]رصدخانـه[ بپیونـدد و در می شـود، مایـل اسـت از خـرداد بـه طـر
غ  است باشد تا سرفرصت  خانم او هم دانشـجو شـده اسـت، جواب دادم چون سـرم شـلو

کنیـم. باهـم صحبـت 
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کـردم فـوری نظـر مخالـف داد. پیامـش خالـی  کـه بـا خسـرو شـاهی صحبـت  ظهـر امـروز 
گذاشـته ام سـر فرصـت هـم بـا  گرچـه اسـتداللش معقـول )ظاهـرًا(.  از انتقام جویـی نبـود، 
کنـم، هـم بـا مجیـد آل ابراهیـم، هـم بـا توجـه بـه همـه مسـائل پیش آمـده  آرنـه صحبـت 

تصمیـم بگیـرم.

89/12/12
پنج شنبه

ح را داشـتیم. جالـی هـم آمـد. عمـده بحـث مربـوط می شـد بـه  امـروز جلسـه مدیریـت طـر
گهـی اسـتخدام بدهیـم. آرنـه  کـه الزم داریـم و بایـد بـرای آنهـا آ ح وظایـف مهندسـانی  شـر
ِالـم، از  کنتـرل تلسـکوپ و همـکاری تومـاس  کار  کوتاهـی هـم داد از پیشـرفت  گـزارش 
گـزارش او مثبـت و امیدوارانه بود. خسروشـاهی، چندان نظر  EELT، بـه عنـوان مشـاور. 
کار گروه  خوشـی نـداد. مـن گفتـم بـه هرحال چنـد ماهی صبر می کنیم تا ببینم پیشـرفت 

کنتـرل بـه چه سـمتی مـی رود. 

گفـت  کـرده بـود، بـه مـن زنـگ زد و  کـه زودتـر جلسـه را تـرک  بعـد از جلسـه خسروشـاهی، 
کـه پیشـرفتی حاصـل نشـده و بایـد فکری کـرد  حـرف آرنـه را نمی پذیـرد  و مطمئـن هسـت 
کـرد .بـه او گفتـم باشـد تـا یک شـنبه، که قرار اسـت راجع به  و نمی تـوان تـا تابسـتان صبـر 

ع بپردازیم. کنیـم دوبـاره بـه ایـن موضـو ح صحبـت  تاخیـر در زمان بنـدی طـر

کنش هـای او همـواره مخلوطـی اسـت از تهدیـد و حـرف منطقـی. ایـن همـان حالتـی  وا
کار جمعـی تبدیـل  کـه بایـد در او عـوض شـود تـا بـه فـرد مثبـت و قابل تحملـی در  اسـت 

کافـی بـرای یادگیـری داشـته باشـد. شـود. امیـدوارم هـوش 

89/12/14
شنبه

کـردم  عذرخواهـی  و  فرسـتادم  پژوهشـکده  شـورای  اعضـای  بـرای  پیامـی  صبـح  امـروز 
کارگاه بین المللـی اعـام شـده اسـت بـدون اینکـه نظـر شـورا  از اینکـه در وبـگاه مـا یـک 
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کـردم. پوسـتر را  کار را  را بخواهـم. دقیقـًا بـا عمـد بـه این کـه عملـی تربیتـی بکنـم ایـن 
گذاشـته بـود. چنـد اشـکال  کـرده بـود و بـدون اطـاع مـن روی وبـگاه  خسروشـاهی آمـاده 
کـرده بـودم  کـه از ابتـدا تعییـن  داشـت: طراحـی پوسـتر زشـت و نـازل بـود و اسـتانداردی را 
مراعـات نکـرده بـود. روی آن نـام پژوهشـکده اشـتباه تایـپ شـده بـود؛ رسـمًا هـم مجـوز 
کاری تربیتـی  شـورا را نداشـت. بـه نظـرم، بـا توجـه بـه تمـام مسـائل پیش آمـده الزم بـود 
ع چیسـت  غ بـود. غـروب خسروشـاهی پیش من آمد که موضو بکنـم. تمـام روز سـرم شـلو
کـه چـرا ابتـدا بـه خـود او نگفتـه ام. بـه تفصیـل بـرای او توضیـح دادم چرا  و گایـه می کـرد 
کنیـم و چـرا بـد اسـت اسـتاندارد  مهـم اسـت آئین نامه هـای داخلـی خودمـان را مراعـات 

گذاشـته بـود! خودمـان را در مسـائل اجرائـی پائیـن بیاوریـم.کار مـن اثـر خـودش را 

کنـش او مطمئن نبودم: یا با پرخاش و عصبانیت  قبـل از  این کـه خسروشـاهی بیایـد از وا
مـی آمـد و یـا بـا ناراحتـی و نرمـش. دومی اتفـاق افتاد. در این فاصلـه او دو پیام هم برای 

کار درسـتی نبود. که برای تثبت شـخصیت او  اعضا فرسـتاد 

89/12/15
یکشنبه

ایـن روزهـا زیـاد اسـت.  کـه احتیـاج بـه تصمیم گیـری و بحـث دارد  کارهـای رصدخانـه 
ع طغیان هـا ]...[  و ضعف هـا ]...[ هـم مزیـد بـر علـت اسـت. نگرانی مـرا زیاد کرده  موضـو
گـر زود متوجـه صفت هـای خـودش  کـه ا کـه ]...[ مفیـد ]...[  و نگرانـم  اسـت. می دانـم 
نشـود آینـده اش خـراب خواهـد شـد و ایـن حیف اسـت. می توانـد، یعنی امیـدوارم بتواند، 

بـه مدیـر قابلـی تبدیل شـود.

ع  کـردم. موضـو بـرای هماهنگـی بیشـتر صبـح پیـش آرنـه رفتـم و قـدری بـا اوصحبـت 
کـردم و اینکـه بایـد بیشـتر ]...[  توجـه  ح  کنـش ]...[  مطـر ]...[  و پوسـتر پژوهشـکده و وا
کـردم که در جلسـات مدیریتی رصدخانه در دسـتور  ح  ع را طـر کنیـم. از جملـه چنـد موضـو
که ]...[  جنبه تربیتی داشـته باشـد و خودش هم بیشـتر مواظب باشـد. تاثیر  قرار بگیرد 
گرچـه هـوش  کنـش ]...[  و ایـن از هـوش ]...[،  اقـدام دیـروز را بـه وضـوح ]...[ سـریع وا

عاطفـی ]...[
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کـه داشـتیم نیامـد. نزدیـک ظهـر ]...[ سـام  از جملـه امـروز صبـح در جلسـه مدیریتـی 
واحوالپرسـی ]...[ خسـته بوده و خوابیده اسـت ]...[ معلوم بود دیروز و دیشـب ذهن او 
گفتـم هنوز زود اسـت.  دائـم ]...[. آرنـه می پرسـید چـرا مسـتقیم بـا او صحبـت نمی کنـم. 

کنـم آمادگـی دارد. االن صحبـت مـن چنـدان اثـر نخواهنـد داشـت. بایـد حـس 

89/12/16
دوشنبه

جلسـه مدیریتـی امـروز مـا بیشـتر بـه ویراسـت جدیـد از زمان بنـدی پـروژه و علـل تاخیـر در 
گـزارش مـی داد. بعـد از جلسـه آرنـه گفت صبـح ]...[ پیـش او بوده  پـروژه گذشـت اربابـی 
ع پوسـتر پژوهشـکده را داده اسـت. هنـوز ذهـن  گـزارش موضـو و بـا ناراحتـی و عصبایـت 

او بسـیار مشـغول اسـت. 

ع  که من قرار داشـتم همراه بروم اما به دالیل رجو سـه شـنبه بازدید از شـرکت سـدیه بود 
به پزشـک منصرف شدم.

89/12/18
چهارشنبه

گـزارش داد. 11 صبـح  کنتـرل  امـروز صبـح هـم جلسـه رصدخانـه داشـتیم. تیـم مهندسـی 
کنـون در  مجبـور بـودم بـه مجلـس بـروم. بقیـٔه جلسـه بـه بعـد از ظهـر سـاعت 4 افتـاد. تا
تنظیـم جلسـه ها، وقـت آن و دسـتور، زیـاد ]...[  توجـه می کـردم، بـه عمـد ایـن توجـه را 

کـرده ام، و رفتـار او را رصـد می کنـم. راضـی هسـتم از رویدادهـا. کـم 

در مجلـس موفـق شـدم هـم پیشـنهاد اعتبـار رصدخانـه از طـرف دولـت را از 4/5 میلیـارد 
کـه در کمیسـیون آمـوزش عالـی پذیرفته شـده، بـا دو عضو  تومـان بـه 5 میلیـارد برسـانم، 
کـردم و قول دادنـد حمایت کنند. هم بـا آقای دکتر  موثـر کمیسـیون تلفیـق هـم صحبـت 
کمیسـیون  که در آن  کردم  کمیسـیون انرژی اسـت صحبت  که عضو  امیری )فیزیکدان( 
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که  کنند،  ع آلودگـی نـوری بپردازنـد و زمینه را بـرای تصویب یک قانـون فراهم  بـه موضـو
هـر دو اتفـاق مهمی بود. 

کمیسـیون قضائـی صحبـت  عـاوه بـر اینهـا بـا آقـای دکتـر اسـامی پناه، حقوقـدان عضـو 
ع انحتـال )سـرقت علمـی(،  ح انجمـن فیزیـک در موضـو کـردم بـه تفصیـل در مـورد طـر
کـرات مـا را بـه صـورت متنـی  کنـد و هـم نتیجـٔه مذا قـول داد هـم قوانیـن مرتبـط را جمـع 
کنـد بـا پیشـنهادی در مـورد اصـاح قانـون. رفتـن  ح انجمـن آمـاده  بـرای الحـاق بـه طـر

موثـری بـود.

کار متعجـب  کـرد. راسـتش از پیشـرفت  کنتـرل ادامـه پیـدا  ع  بعدازظهـر جلسـه بـا موضـو
کار دیگران را همیشـه آن طور  شـدم و از نظـر منفـی ]...[  هفتـه پیـش گفتـه بـود، نگـران. 
کار خودش! کار دیگران و بسـیار دیـدن  کـه هسـت نمی بینـد، تمایـل دارد بـه کمتر دیدن 



  یادداشت های روزانه 

سال ۱۳۹۰

ح رصدخانٔه ملی ایران طر
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9۰/1/1۷
چهارشنبه

کـه در ایـن دفتـر دسـت می بـرم. حـدود یـک مـاه اسـت  امـروز اولیـن روز سـال جدیـد اسـت 
کمابیـش تعطیـل بـود، امـا  کـه بیـش از دو هفتـه فعالیت هـا  کـه ننوشـته ام. درسـت اسـت 
کارهـای  کـه نبـودم بقیـه وقـت در همیـن دفتـر الرک بـودم و مشـغول  بـه جـز یـک هفتـه 

مختلـف. خاصـٔه رویدادهـای ایـن یـک مـاه: 

درودی. در بحث هـای خصوصـی بـا آرنـه، و نیـز بحـث در یـک جلسـٔه مدیریتـی . 1
ع آن قـرار شـد بـا هماهنگـی بـا  کار بگیریـم. جزئیـات و نـو کردیـم او را بـه  توافـق 
خـودش و آرنـه تنظیـم شـود. هفتـٔه پیـش نامـه ای بـرای الریجانـی نوشـتم که از 
ع پیگیـری  دانشـگاه زنجـان بـرای او تقاضـای ماموریـت بـه IPM بکنـد. موضـو
)یـا  منتقـل  رصدخانـه  ح  طـر بـه  رسـمًا  او  کـه  اسـت  ایـن  مـن  ترجیـح  می شـود. 

کنـد. مامـور( بشـود و سـپس بسـته بـه نیـاز زمان هایـی را در LTG سـپری 
ع ]...[ باخبـر شـده بـود. شـاید ]...[ اطـاع داده بـود. ]...[  . 2 الریجانـی از موضـو

گفتـم  کـرد. بـه تفصیـل برایـش توضیـح دادم و  بـه سـفارش او بـا مـن صحبـت 
ع مهـار می شـود امـا الزم بـود بـرای مقید کردن  ]...[  بـه اصول مدنی یک  موضـو

واحـد پژوهشـی فشـارهایی  ]...[  بشـود.
رصدخانـه . 3 ع  موضـو بـرای  الریجانـی  بـا  جلسـه ای  کـه  اسـت  مـاه  دو  حـدود 

تـا ظهـر  نداشـته ام ]...[ سه شـنبه قـرار بـود قطعـی او را ببینـم )دیـروز(. وقتـی 
گرفتـه  فـوری  بایـد  کـه  تصمیم هایـی  مـورد  در  یادداشـتی  نشـد،  خبـری  دیـدم 
کارپردازمـان، آقای  کـه بـرای جـاده بایـد امضـا می کـرد از طریـق  شـود، و نامـه ای 

نگرفـت! جـواب   ]...[ فرسـتادم.  طاهـری، 
---

کنار سـجاده ایسـتاده  کـه خـواب دیـدم نمـاز می خوانـدم یـا  شـب جمعـه 12 فروردیـن بـود 
کنـار زدم و رفـت. کـراه آن را  گاز بگیـرد بـا ا بـودم. موشـی آمـد سـفید رنـگ سـجاده را 
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کـه انجـام می دهـی کسـی مزاحمـت  کار خیـر  کـه در یـک  مـادر همسـرم تعبیـرش ایـن بـود 
ایجـاد می کنـد، امـا مزاحمـت را رفـع می کنـی!

---

کارهای ما در . 4 کرد. امسـال  کار  کاشـان راه افتاد و آقای مسـعودیه شـروع به  دفتر 
منطقه بیشـتر خواهد شد.

طراحـی . 5 نزمیـت،  کانـون  گذاشـتن  کنـار  مـورد  در  عیـد  از  قبـل  تصیم گیـری  بـا 
مکانیکـی بایـد بـه زودی کامـل شـود. بـه هر حـال همه منتظر تصمیـم نهایی در 
ایـن مـورد بودنـد. بایـد در چنـد مـاه آینـده شـورای بین المللـی و بعضـی منجمـان 

ح مفهومـی نهایـی را بـه بحـث بگذاریـم. کنیـم و طـر را دعـوت 

9۰/1/18
پنج شنبه

گذشـت شـدم. پیگیـر شـدم. از  کـه  کورکچـی در هفتـه ای  امـروز متوجـه غیـاب احسـان 
کار می کند. بسـیار تعجب  خانم دکتر قاسـمی شـنیدم مشـکل مالی شـدید دارد و احتمااًل 
کـرده اسـت، این جـور خـوب  کـه بـا ایـن زحمـت رشـد  کـردم و ناراحـت شـدم: دانشـجویی 
بـه  اسـت  پژوهشـکده  در  تعطیـل  روزهـای  حتـی  و  وقـت  دیـر  تـا  همیشـه  می کنـد،  کار 
کار مهنـدس عمرانـی بـرای امرار معـاش بپـردازد برای من  کنـد و بـه یـک  یک بـاره غیبـت 

قابـل قبـول نبـود. چـرا خسروشـاهی هیـچ اقدامـی نکـرده بـود!

مـا  ]...[ پیـش  از دانشـگاه  کـه  را   ]...[ بـه منـزل می رفتـم تصادفـًا دکتـر  کـه  بعدازظهـر 
کنـون  کـه بـه ]...[ می رفـت و بـا هـم رفتیـم. شـخصیت آرامـی اسـت و تا می آینـد، دیـدم 
ندیـده بـودم از امـور پژوهشـکده یـا هـر آنچه به او مربوط نیسـت صحبتـی بکند. البه الی 
کـه با این زحمت سـاخته شـده اسـت  کـه حیـف اسـت در ایـن پژوهشـکده  حرف هـا گفـت 
دانشـجویان و همـکاران دیگـر ایـن قـدر ناراحـت باشـند گفتـم مگـر چه شـده! گفـت امروز 
کـه دانشـجویان جمـع بودنـد و بـا هم ناهـار می خوردند صحبت از ایـن بود که همه  ظهـر 
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تـا چـه حـَد ]...[ناراحت انـد! می گفـت بیشـتر آنهـا فقـط روزهـای تعطیـل می آینـد تـا ]...[ 
کـه    ]...[  هـم بـه صـدا درآمـده اسـت! گنـد قضیـه درآمـده اسـت  کـه  نبیننـد! معلـوم بـود 

مواجـه  مـوردی  باچنیـن  زندگـی ام  در  کنـون  تا رفتـم.  فکـر  بـه  و  شـدم  ناراحـت  بسـیار 
کنـم ]...[. بـه لحـاظ اجتماعـی]...[ باشـد؛ نوعی دو  نشـده بـودم. هنـوز نمـی توانـم بـاور 
ع امکانـات و  کـه همـه نـو شـخصیتی! بـرای مـن چنیـن رفتارهایـی قابل تصـور نبـود. مـن 

اختیـارات]...[ و نیـز هـر ]...[! پـس چـرا ایـن رفتارهـا؟

حـرف دانشـجویان, صحبت هـای ]...[، حرف هـای ]...[، و زمزمه هـای ایـن طرف و آن 
کـردن او، مشـکات توسـلی، دانشـجوی  کار  کورکچـی و  طـرف، بی توجهـی بـه احسـان 
کـردم، مقالـه روی شـبکه در مـورد ]...[  بـدون  کـه کمتـر از آن صحبـت  ]...[.  در مشـهد، 

ذکـر نـام دیگـران همـه و همـه مـرا بـه فکـر برد.

9۰/1/19
جمعه

کنـم: دعـوا راه بینـدازم، جنجال به  تمـام آخـر هفتـه فکـر می کـردم مسـئله را چگونـه حـل 
که در پژوهشـکده فیزیک با شـیخ جباری و دکتر اردالن و ارفعی  کنم، شـبیه به حالتی  پا 
کـه بر خاف  در چنـد سـال گذشـته مسئله سـاز شـد؟ رصدخانـه چـه می شـود، به خصوص 

که باید مدیریت شـود. پژوهشـکده فیزیک، ]...[ . مسـئله ای پیش آمده 

ع اصـًا بـه حسـاب نمی آیـد.  کـردم منافـع شـخصی خـودم در ایـن موضـو یـک لحظـه فکـر 
کمتریـن اهمیـت را دارد. پـس می تـوان هـر آنچـه صحیـح می دانـم بـرای سـامت آینـده 
ح رصدخانـه! دیـدم مهمتریـن چیـز اعمـال  نجـوم انجـام دهـم، آینـده پژوهشـکده و طـر

مدیریـت صحیـح اسـت، مدیریتـی سـالم و قاطـع.

کـه هـر دو بـه پیشـرفت پـروژه  دیـدم یـک مشـکل رفتـار ]...[ اسـت و یـک مشـکل ]...[ 
کنـم. گرفتـم هـر دو راحـل  لطمـه می زنـد. تصمیـم 

کـردم بـرای همـه مدیـران رصدخانـه حقیقـت، اربابـی و خسروشـاهی، بـا  نامـه ای تهیـه 
ح هیـچ  کـه تـا اطـاع ثانـوی و روشـن شـدن چگونگـی مدیریـت آینـده طـر ایـن مضمـون 
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کـه بـه  کارهـای جـاری را انجـام دهنـد  ج ندهنـد، تنهـا آن  ابتـکار مدیریتـی جدیـد بـه خـر
حفـظ دسـتاوردهای پـروژه لطمـه نزنـد. نامـٔه دیگـری بـرای الریجانـی بـا ایـن مضمـون 
کـردم  کـه ادامـه پـروژه بـا ایـن سـبک مدیریـت امکان پذیـر نیسـت. بـه عـاوه چـون فکـر 
کـردم بـا اردالن، ارفعـی،  کنش هایـی در پژوهشـگاه خواهـد داشـت فکـر  ایـن اقدام هـا وا
کـه طـرف مشـورت الریجانـی هسـتند قـراری بگـذارم و بگویـم اوضـاع از چـه  علیشـاهی ها 

قـرار اسـت.

9۰/1/2۰
شنبه

امـروز ابتـدا نامـٔه مدیـران را نوشـتم و از آنهـا خواسـتم تا شـنبه دیگر خاصـه ای از کارهای 
کـه برای آینـده دارند.  گـزارش کننـد. بـه عـاوه پیشـنهادهایی  انجـام شـده در دو سـال را 
کـه تـا اطـاع  کـردم  رونوشـت ایـن نامـه را بـه الریجانـی و علیشـاهی ها هـم دادم و ذکـر 

کننـد.  ثانـوی ابتکارهـای جدیـد را تعطیـل 

کـه ادامـًه مدیریـت رصدخانـه بـه  کـردم  کـردم. صراحتـًا قیـد  بعـد نامـه الریجانـی را آمـاده 
گذشـته بـوده اسـت امکان پذیـر نیسـت. چنـد مـورد ازجملـه  کـه در چنـد مـاه  ایـن ترتیـب 
کـرده بـودم، بـرای  کـه قبـل از عیـد تهیـه  کـه را  گزارشـی  کـردم. بـه ایـن نامـه  جـاده را قیـد 
کـردم. نامـه و پیوسـتش صریـح بـود و اقـدام او را می طلبید. این نامه  روز مبـادا، پیوسـت 
کـردم، اما به خانم ارفعی  را بـر خـاف مـوارد اضطراری دیگر از مسـیر عادی اداری ارسـال 
کـه نقـش رئیـس دفتـر الریجانـی را دارد پیغـام دادم نامـه محرمانـه اسـت و خـودش بـه 

دسـت او برسـاند!

بعدازظهـر قـراری گذاشـتم بـا اردالن، ارفعی و علیشـاهی ها. چهارنفـری صحبت کردیم و 
کـردم تحلیلـی از اوضـاع از دیـدم خـودم بـه آنهـا بدهـم. اردالن مثل همیشـه صریح  سـعی 
بـود. می گفـت شـاید راه حـل ایـن باشـد که پژوهشـکده را به او بسـپارم. همه نگـران رفتار 

ع مقاله. علمـی او بودنـد، بـه خصوص موضـو
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9۰/1/21
یکشنبه

کـردم بـرای خسروشـاهی بـا مضمون اینکـه از مقاله ای بـه نام وی  امـروز نامـه ای تنظیـم 
بـا خبـر شـده ام در مـورد اندازه گیری هـای بـاالی قلـٔه گرگـش و اینکـه بایـد در ایـن مورد به 
کـرد و نیـز اینکـه در مـورد حـق دیگران در ذکر نامشـان بایـد آرنه نظر  سـهم دیگـران توجـه 

بدهد. ]...[!

گـزارش را هـم  گفـت نامـٔه مـرا دیـده و  گرفـت.  کـه الریجانـی تمـاس  اوائـل بعدازظهـر بـود 
کـرده اسـت. از نامـٔه مربـوط  خوانـده اسـت. و گفـت نامـه مربـوط بـه هزینـٔه جـاده را امضـا 
کارتابـل شـما اسـت، و در مـورد رفتـن بهـروز افضلی فـر  گفتـم در  کـه  بـه درودی پرسـید 
گفتـم مـا تمـام سـعی خـود را  کـه  کـه ضمانـت چـه می شـود  بـه لونـد و دکتـری او پرسـید 

می کنیـم. 

گذاشـته بـود. الریجانـی هـم قـرار  کـه می خواسـتم و حـدس مـی زدم  پـس نامـٔه مـن اثـری 
گذاشـت فـردا حضـورًا صحبـت بکنیـم. بـه نظـر می رسـد پـس از چنـد مـاه تاش هـا بـه ثمر 

کـم بشـود. برسـد و فضـای جدیـدی در پـروژه حا

9۰/1/22
دوشنبه 

صبـح فرهنگسـتان زبـان بـودم. قبـل از ظهـر بـه جلسـٔه شـورای اجرائـی رفتـم و بعـد هـم 
ح، پژوهشـکده، و   خسروشـاهی  جلسـه بـا الریجانـی داشـتم. صحبـت مـا در مـورد طـر
کمتـر از 2۰ دقیقـه طـول کشـید و روی همـه چیـز تفاهم داشـتیم. از جمله اینکه الریجانی 
گـر بـه او مربـوط اسـت نباید بیش از 24 سـاعت  کارهـای رصدخانـه ا کـرد  ح  خـودش مطـر
رصدخانـه  گـزارش  از  خصـوص  بـه  او  بـود.  خوبـی  خبـر  بشـود!  حـل  کـه  بکشـد  طـول 
بایـد بخواهیـم در IPM این جـور  بـه سـبک خاصـی نوشـته شـده و  کـه  تعریـف می کـرد 
گزارش نویسـی بـاب شـود. بقیـه وقـت مـا تا 45 دقیقـه به بحث ها و گزارش های سیاسـی 

گذشـت.
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کنـد.  کـه بـه نظـر می رسـید مانـده اسـت تـا بـا مـن صحبـت  عصـر خسروشـاهی را دیـدم 
قبـل از آن از همـکاران شـنیدم دیـروز بـه شـدت ناراحـت و عصبانـی بـوده اسـت. وقـت را 
 email مناسـب بـرای صحبـت ندیـدم، دیـر بـود و خسـته بـودم. شـب قبـل از رفتـن بـه او
کـه صبـح اول وقـت بیایـد بـا هـم صحبـت کنیـم. حـاال وقتش بـود که در همـه موارد  زدم 

نظـرم را بـه او بگویـم.

کـردم. کپـی نامـٔه به خسروشـاهی به دسـتش رسـیده بود  بعدازظهـر بـا آرنـه هـم صحبـت 
کنـد. به او گفتم ماقات با الریجانی  از مجیـد آل ابراهیـم خواسـتم نامـه را برایش ترجمه 
کنـم، و اینکـه بسـته بـه پیشـرفت  چـه شـد و اینکـه فـردا می خواهـم بـا حبیـب صحبـت 

کند. امـور ممکـن اسـت بـه او بگویـم سـفر هفتـه آینـده اش را بـه لوند لغـو 

9۰/1/23
سه شنبه

بـه  بـود  آمـد معلـوم  کردیـم. وقتـی  آمـد. صحبـت  از سـاعت 8  امـروز خسروشـاهی قبـل 
بـود. گرفتـه  صورتـش  اسـت.  ناراحـت  شـدت 

گفتـم در مورد مقاله  کـردم. گفتم که اطرافیان از او می ترسـند.  بـا او بـه تفصیـل صحبـت 
کـرده اسـت. گفتـم بـه نظـر مـن تحمل افـراد بهتر از خـودش را ندارد و می کوشـد  کار بـدی 
کارهـای علمـی  از جملـه در  کننـد،  تبعیـت  او  از  کـه  کنـد  بـه دور خـود جمـع  را  افـرادی 
گفتـم  کنـد. در مـورد اول  همـواره نـام خـودش را مسـتقل از اینکـه چقـدر سـهم دارد ذکـر 
کنـد.  کـه احسـاس تـرس وجـود دارد. درمـورد دوم بایـد نظـر همـه را جلـب  شـکی نـدارم 
کـرده باشـم؛ بـه عـاوه  گفتـم ایـن احسـاس مـن اسـت و امیـدوارم اشـتباه  در مـورد سـوم 

کـردم. گلـه  کورکچـی افتـاده بـود بـه شـدت اظهـار نگرانـی و  کـه بـرای احسـان  از اتفاقـی 

کـه حرف هـا زده شـد. بـه او در آخر  حرف هـای او را هـم شـنیدم، آنچـه مهـم بـود ایـن بـود 
کـه هـدف مـن رشـد و ارتقـا او اسـت و هیـچ چیـز برای من پـر افتخارتر از این نیسـت  گفتـم 
کـه بهتـر از خـودم در آینـده بـه نجـوم خدمـت  ح و پژوهشـکده آورده ام  کـه کسـی را بـه طـر
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کـه شـنیده ام چـه حرف هـا پشـت سـر  کنـد. بـا خوشـحالی از هـم جـدا شـدیم. امـا نگفتـم 
من زده اسـت. 

کـه سـرانجام آن  نمی دانـم آینـده چـه بشـود. امـا امیـدوارم ایـن رویدادهـا و ایـن صحبـت 
بـود نتیجـه خوبـی بدهـد. خـودم احسـاس خوبـی دارم.

کـه بـه آرنـه اطـاع دادم هفتـه بعـد حبیـب هـم بـه لونـد خواهـد  پـس از ایـن صحبـت بـود 
آمد.

9۰/1/24
چهارشنبه

می گفـت  اربابـی  اسـت  شـده  وارد  آرامشـی  می کنـم  احسـاس  پژوهشـکده  و  ح  طـر در 
کـدام. هـر  نقـش  و  مقالـه  مـورد  در  اسـت  کـرده  صحبـت  او  بـا  خسروشـاهی 

9۰/1/28
یکشنبه

گ. ظهـر رسـیدم. مجیـد آمـده بود. قرار بـود عصر به میان بـروم و از آنجا  کپنهـا فـرودگاه 
بـه فلورانـس بـرای دیـدن Piero  Salinari. بـه ایـن فکـر هم بودم کسـی را در سـطح خود 
ح  ح اضافه کنم، هم یدکی داشـته باشـیم برای طر آرنـه بـه جمـع اعضـای بین المللـی طـر

کار بـا گروه سـوئد به مشـکلی بر بخورد! کـه  در صـورت محالـی 

ح و رویدادهای هفته های پیـش صحبت کردم. او  بـا مجیـد مفصـل راجـع بـه اوضاع طـر
هـم از تاثیـر اخبـار در لونـد صحبت می کرد.

این موارد صحبت شد:

برگـزار می شـود مشـخصًا در حضـور 	  تلسـکوپ  بررسـی طراحـی  بـرای  گـر همایـش  ا
آندرسـون مسـئول طراحـی اسـت. گفتـه شـود توربـن  دیگـران 
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دو 	  ایـن  میـان  ک  اصطحـکا مواظـب  خسروشـاهی:  و  درودی  هماهنگـی  سـختی 
باشـیم. 

سـاخت 	  بـرای  ارزشـی  بـا  تجربـٔه  -زمیـن«  »بازتـاب  پـروژٔه  روی  کار  بـا  درودی 
تلسـکوپ بـه دسـت آورده اسـت و بـا اپتیـک تطبیقـی تجربـٔه خوبـی دارد. مجیـد 
هـم فکـر می کنـد درودی می توانـد مدیریـت سـاخت ابـزارگان و نیـز مدیریـت بخش 

توسـعٔه فنـاوری را بـه عهـده بگیـرد.
پـدرو آلـوارز مدیـر و مهنـدس قابلـی اسـت. او را درنظرداشـته باشـیم. درصـورت بروز 	 

کمـک شـایانی می کنـد. اشـکاالت اطاعـات و توانایی هـای او 

9۰/1/29، 18 آوریل 2۰11
دوشنبه

سـاعت حدود 1۰ از میان به فلورانس و سـپس به رصدخانٔه ARCETRI رسـیدم. پیه رو 
آنجـا منتظـر بـود در ماشـین نشسـته بـود. شـخصیت راحـت و دوست داشـتنی داشـت. 
همـکاری   LBT تلسـکوپ  بـا  کـه  تطبیقـی،  اپتیـک  آزمایشـگاه  مسـئول  و  او  بـا  همـراه 
کـه آینـه ثانویـه ایـن تلسـکوپ را  می کننـد، بـه آزمایشـگاه رفتیـم و بـه اتـاق تمیـز، جائـی 
ج تسـت  کنار این سـاختمان بر کنترل فعال سـازهای آن. در  مشـغول بودند. برای تسـت 
ج  ج خورشـیدی بـوده اسـت و بـا تمهیـدات بسـیار به ایـن بر کـه قبـا بـر آینـه قـرار داشـت، 

آزمـون تبدیـل شـده اسـت.

شـورای  عضـو  پذیرفـت  کـردم.  صحبـت  آن  پیشـرفت  و  رصدخانـه  بـه  راجـع  پیـه رو  بـا 
کـه شـخصی بـا  بین الملـل مـا باشـد. توانایی هـا و ارتباط هـای خوبـی دارد. خوشـحالم 

دیـدی دیگـر بـه مجموعـٔه مـا اضافـه شـود. 

کنیم! او توصیه می کرد به فناوری FLY EYE برای افزایش میدان دید توجه 
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9۰/1/3۰، 19 آوریل 2۰11
سه شنبه

کـدام  صبـح در LTG: بحـث مشـخصات تلسـکوپ بـه تفصیـل صحبـت شـد. و اینکـه 
پارامترهـا هنـوز بـه تحلیـل بیشـتر نیازمندند. عمـدٔه بحث بعدازظهر بود که خسروشـاهی 
کـردم.  گانـه بـا آرنـه راجـع بـه اوضـاع تهـران صحبـت  هـم از راه رسـید. صبـح بیشـتر جدا
در جلسـٔه بعدازظهـر توربـن و متـه هـم حضـور داشـتند.هنوز چگونگـی اسـتقرار و اتصـال 

ابـزارگان بـه تلسـکوپ نهایـی نشـده اسـت.

کمبـود مهنـدس مکانیـک و چگونگـی اسـتخدام آنهـا اسـت.  از جملـه بحث هـای دیگـر 
توربـن به خصـوص نگرانـی جـدی خـود را از پیشـرفت پـروژه اعـام می کـرد.

9۰/1/31
چهارشنبه

امروز صبح جلسه دیروز ما ادامه یافت. همه بودند به جز مته!

گروه مهندسـی TEG در تهران  ل می کـرد شـخصی میانـی الزم داریم میـان  توربـن اسـتدال
کـه بـا  ع ضربه هایـی  کار مـا، و نـو کنـدی  گـروه LTG در واقـع خـود توربـن. و می گفـت  و 
کـه در این  کنیم  کـرد مگر کسـی را پیـدا  رفتـن چنـد مهنـدس خوردیـم ادامـه پیـدا خواهـد 
کـه امیـد مـی رود در میـان متقاضیـان جدیـد  میـان قـرار بگیـرد. صحبـت آرنـه ایـن بـود 

ع پیـدا بشـود. کسـی از ایـن نـو اسـتخدام 

اصـرار داشـتم نشسـت بررسـی مشـخصات تلسـکوپ ابـزارگان زودتـر برگـزار بشـود. معلـوم 
شـد زودتـر از آبان/نوامبـر نمی توانیـم. چگونگـی برگزاری آن در لوند صحبت شـد و اینکه 

چـه افـرادی دعوت شـوند.

کرده بود. بسـیار بهتر از  بعدازظهـر دفـاع رسـالٔه مجیـد آل ابراهیـم بود. رسـالٔه خوبی تهیه 
کـه نمره اش  آنچـه دانشـجویان مـا تهیـه می کننـد. خسروشـاهی بعـد از اتمـام دفـاع گفـت 
بیـن بـد و بسـیار بـد اسـت. ایـن نظـر را به خاطر پاسـخ بـدوی به چند سـوال علمی می داد 
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بعـدًا معلـوم شـد ممتحنیـن نمـرٔه بسـیار عالـی به او داده انـد و از او خواسـته اند این متن را 
بـرای چـاپ بـه صورت یـک کتاب آمـاده بکند!

9۰/2/1
پنج شنبه 

صبـح یک جلسـٔه سـه سـاعته هم داشـتیم ادامه صحبت هـای دیروز، توربـن دیگر نبود. 
صحبت این شـد که چه اسـنادی برای همایش بررسـی تلسـکوپ آماده شـود. پنج شـنبه 
که  که پیچیده ترین آن الزامات علمی طراحی و مشـخصات تلسـکوپ اسـت  ح شـد  مطر

دیر حاضر می شـود.

عصر به سمت ایران برگشتیم.

ح  از فلورانـس و لونـد سـاده نیسـت. وضـع طـر از ایـن چنـد هفتـه و بازدیـد  جمع بنـدی 
گنـگ اسـت. هنـوز رفتـار  کمـی بـرای مـن نتیجه گیـری  کنترل شـده اسـت امـا  کمابیـش 

کامـا روشـن بیـاورم. گـروه لونـد را نمی توانـم در یـک تصویـر  خسروشـاهی و 

9۰/2/3
سه شنبه

برایـم  بکنـم. هنـوز تصویـر جدیـد  فکـری  بـرای سـازمان دهی جدیـد  نتوانسـته ام  هنـوز 
اسـت. گنـگ 

9۰/2/۷
چهارشنبه

کاشـان خـوب پیـش مـی رود. دوشـنبه جلسـه ای بـود در  برنامه ریـزی بـرای قلـه و دفتـر 
معـاون  سـاالرآملی،  دکتـر  ملـی.  رصدخانـٔه  ح  طـر بـرای  رئیس جمهـور  علمـی  معاونـت 
ح هـای ملـی و دکتـر نصیـری از مجلـس بودنـد.  فنـاوری و آقـای دکتـر رحیمـی مسـئول طر
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ح راضـی بودنـد. نگرانـی آنهـا ازمخالفـت وزیـر علوم با پیشـنهادی بود که  از پیشـرفت طـر
از آن معاونـت بـه دولـت رفتـه بـود بـرای رفـع نیازهـای مـا.

کار مـا بودند و وزارت بـه جای اینکه  کـرده بودنـد و پیگیر  ح را زنـده  حـق داشـتند آنهـا طـر
ح را بـه دسـت بگیـرد، تصویـب  کنـد. یـا حتـی خـودش حـاال طـر ممنـون باشـد و همـکاری 
کـرده بـود. قـرار شـد از مجلـس نامـه ای بـرای وزارت بـرود تـا ایـن  پیشـنهادها را متوقـف 

مشـکل مرتفـع شـود. نمی دانـم چقـدر ایـن حرکـت متوقـف بشـود.

ح را  کنـار مـی روم اماچـرا طـر گـر وزارت بـا مـن مخالـف اسـت بگویـد مـن  کـه ا گفتـم  آنجـا 
کنـد می کننـد. متوقـف یـا 

این هم نمود دیگری از عقب افتادگی ما.

ح هسـتیم تـا چـه بشـود. متقاضیـان  بـه هرحـال مـا مشـغول برنامه ریـزی بـرای ادامـٔه طـر
کـه بایـد از هفتـٔه بعـد بـرای مصاحبـه دعـوت  اسـتخدام در تیـم مهندسـی زیـاد شـده اند 

شوند.

9۰/2/1۰
شنبه

امروز صبح پروندٔه مصاحبه ها بررسـی شـد. متاسـفانه تعداد مهندسـان مکانیک به نظر 
گرچه هنوز همٔه پرسشـنامه ها دیده نشـده اسـت. می رسـد قابل توجه نیسـت، 

کـردم. شـنیده بـودم  بعـد از ظهـر بـا خانـم دکتـر قاسـمی در پژوهشـکدٔه نجـوم صحبـت 
گذشـته صحبت هایـی شـده اسـت میـان خسروشـاهی و دانشـجویان و او. پـس از  هفتـه 
کـه مـن بـا او داشـتم. نگـران بـود حرف هایـی بـه مـن منتقـل شـود کـه صحت  کـره ای  مذا
کـه  نداشـته باشـد. متاسـفانه حرف هـا و پیغام پسـغام ها بـه قـدری بچه گانـه بـوده اسـت 
کـرد. امیـدوارم بـودم او پختگـی بیشـتری از خـود نشـان دهـد. خانـم  مـرا قـدری ناراحـت 
قاسـمی حرف هایـی از او بـه نقـل از دیگـران شـنیده بـود، بـدون اینکـه بـه مـن بگوید،کـه 

کنـد! می گفـت خـدا بـه شـما )بـه مـن( رحـم 
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کـه مـرا بـه شـدت بـه فکـر بـرد تصمیـم او، خانـم دکتـر قاسـمی، بـود بـرای  امـا نکتـه ای 
را  او  طـرف  یـک  از  بـود.  کـی  هولنا تصمیـم  کناربگـذارد.  را  دانشـگاهی  زندگـی  اینکـه 
گرفتـه اسـت، از طـرف دیگـر تاسـف  کـه چنیـن تصیـم  جسـورانه ای  تحسـین می کـردم 
کـه ایـن چنیـن زندگـی را برای دانش پیشـگان  می خـوردم بـه رفتارهـای مـا دانشـگاهیان 
کند، زندگی  صدیق و سرسـخت دشـوار می کنیم. مصمم اسـت زندگی دانشـگاهی را رها 
کـه از آنهـا لـذت  کارهایـی بپـردازد  کاری یـا  تلـخ و پـر از تشـنج و خاله زنـک بـازی را، و بـه 
کـی اسـت،  می بـرد و صداقـت در اطـراف خـود بیشـتر می بینـد. بـه هرحـال تصمیـم هولنا
مـا  جامعـه  هسـتم  مطمئـن  می گویـم.  تبریـک  او  بـه  را  آن  و  می طلبـد،  زیـاد  جسـارت 
گـر  ج از حـدود دانشـگاهی بسـیار منتفـع خواهنـد شـد. ا ایرانیـان از حضـور او در جامـٔه خـار
کنـد، قطعنـًا پدیـدٔه جدیـدی در حـوزه غیردانشـگاهی اما علمی  ایـن تصمیـم خـود را اجـرا 

مـا در ایـران خواهـد شـد!

9۰/2/12
دوشنبه

کـه دیـروز آمـده بود. دو نفـری کمی صحبـت کردیم  امـروز اولیـن جلسـه را بـا آرنـه داشـتم 
از اینکـه جلسـٔه سـاعت 4 مـا شـروع بشـود. دیـروز بعدازظهـر بـا مهندسـان جلسـه  قبـل 
کارشـان. چنـد خبـر خـوش مـی داد. یکـی این کـه تومـاس  داشـت. راضـی بـود از پیشـرفت 
گذاشـت.  کنترل  تلسـکوپ ما وقت خواهد  گفته اسـت بیشـتر برای بخش   ESO الیم، از
از  اسـت  پذیرفتـه  توربـن  این کـه  دوم  گرفـت.  خواهـد  عهـده  بـه  را  آن  مسـئولیت  عمـًا 

اواسـط تابسـتان وقـت بیشـتری بـرای تلسـکوپ بگـذارد.

از طرف دیگر می گفت دیروز به محض وارد شـدن به الرک خسروشـاهی پیش او آمده و 
بـا دلـی پـر از شـکایت بـا اوصحبـت کرده اسـت و گفته اسـت که مشـکات او بـه هیچ وجه 
کـه پـس از صحبـت صریـح مـن بـا وی هنـوز احسـاس  حـل نشـده اسـت. بـه ایـن معنـی 
کـه چگونـه فضـا را آرام بکنیـم و  کردیـم  ناراحتـی می کنـد. بـا هـم بـه تفصیـل صحبـت 
کنیـم. بـه هـر حـال بـه نظـر نمی رسـد بـه ایـن زودی هـا آرامـش  طغیان هـای او را مهـار 
کـه پختگـی بیشـتری  داشـته باشـیم. دو نفـر  ]...[  و  ]...[  ناپختگـی دارنـد و  ]...[  
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دارد در فضـای پرتنـش پژوهشـگاه سـال ها بـوده اسـت و بـه بعضی از رفتارهـای پیچیدٔه 
گرفتـه تاثیرپذیرتـر اسـت. مجموعـه اینهـا ایجـاد آرامـش را  سـاده لوحانٔه اداری مرکـز خـو 

مشـکل می کنـد.

کنـم ظاهرا نمی شـود. با افـراد »تیـغ دار« و ناپخته به  هرچـه می خواهـم بـا آرامـش حرکـت 
کردن بسـیار مشـکل اسـت. کار  لحاظ اجتماعی 

9۰/2/1۷
شنبه

امـروز وفـات حضـرت فاطمـه و تعطیـل اسـت. دیشـب از نمک آبـرود برگشـتیم. پنج شـنبه 
کیلومتـر بعـد از  کـه پـس از ده  غ بـود )جـاده چالـوس(  رفتـه بودیـم. جـاده بـه قـدری شـلو

ج برگشـتیم و ترجیـح دادیـم از جـاده رشـت برویـم. قراربـود اسـتراحتی باشـد. امـا نـه! کـر

گذشـته مشـغول مصاحبـه بـرای اسـتخدام نقشـه کش و نیـز ترتیـب  در دو روز آخـر هفتـه 
مصاحبـه بـرای مهندسـان بودیـم. از فـردا ایـن مصاحبه هـا شـروع می شـود و تـا آخـر وقـت 

شـنبٔه آینـده طـول خواهـد کشـید.

کـه خبـر کشـتن اسـامه بـن الدن در صـدر اخبار اسـت. دنیای شـلوغی شـده  چنـد روزاسـت 
اسـت. تحـوالت خاورمیانـه، بحـران اقتصـادی دنیـا، سـونامی ژاپن، و اختـاف رهبری و 
ح  کـه رو بـه حل شـدن مـی رود. مـن مانـده ام بـا اختاف های حقیرانـه در طر احمدی نـژاد 
رصدخانـه. امـا البـد بحران هـای ملـی و بین المللـی از همیـن اختاف هـای حقیرانـه بـه 

وجـود می آیـد.

چهارشـنبه اولین جلسـه مدیریت با حضور آرنه و بقیه بود.که به بحث ساختارسـازمانی 
جدیدی می پرداختیم. جلسٔه بدی بود. ناپختگی  ]...[  و  ]...[  زجرم می داد. در اواخر 
غ شـد هر کس چیزی می گفت. در مرحله ای آرنه  جلسـه هم دکتر جالی آمد. جلسـه شـلو
کـه ایـن همـه سـر و صـدا چیسـت.  ]...[  از عـدم اعتمـاد صحبـت می کـرد.  عصبانـی شـد 
گذشـتٔه خـودش را بـه  اختـاف بـر سـر مقالـٔه  ]...[  باعـث شـده بـود او هـم ناراحتی هـای 
زبانـی دیگـر بیـان کنـد. چقـدر مـا ناپخته هسـتیم! دلیل آن چیسـت؟ چرا خیـال می کنیم 
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ع مدیریتـم تجدید نظر کنم؟  کارهـا مداخلـه کنیم؟ آیا مـن باید در نو حـق داریـم در همـٔه 
کـه آنهـا جلـوی خودشـان را بگیرنـد؟ جالـب اسـت میهمـان دعـوت  کنـم  آیـا بایـد رفتـاری 
کرده ایـم در جلسـه وقتـی می خواهـد بـرود از او تشـکر می کنـم قبـل از مـن، یـا بعـد از مـن 
کـه انـگار پیش جلسـه هسـت، و  هـم ]...[ نوعـی از او تشـکر می کنـد و بدرقـه اش می کنـد 
کار او اهمیت  هیچ وقـت هـم متوجـه رفتـار ناشایسـت خـودش نمی شـود. نه ایـن که ایـن 
چندانـی داشـته باشـد؛ ایـن مـوارد بسـیار پیـش آمـده اسـت. همـواره می خندیـدم دیـروز 
گویـی بـا بقیـٔه رفتارهـای او سـازگاری دارد. جلسـٔه بـدی بـود. بـه  کـردم و دیـدم  تعجـب 

فکـر رفتم!

کنـد.  صحبـت  می خواهـد  بـود  معلـوم  آمـد.  مـن  پیـش  خسروشـاهی  جلسـه  از  بعـد 
کننـد. می گفـت  کرده انـد میانـه اش را بـا مـن خـراب  کـه شـاید بعضی هـا سـعی  می گفـت 
کار علمـی« بکنـد و ایـن سـمت »مدیـر علمـی« رصدخانـه را دوسـت  کـه می خواهـد »فقـط 
دارد و چیـز دیگـری نمی خواهـد. می گفـت، احتـرام مـن را دارد و گرچـه ممکن اسـت رفتار 
بـا مـن در امـور رصدخانـه و  بـا مـن متفـاوت باشـد، امـا هماهنـگ اسـت  و شـخصیتش 
کـه می گفـت جاه طلبـی بـرای ریاسـت  پژوهشـکده البـه الی صحبت هایـش می خوانـدم 
کـه  کنـار حرف هایـی می گـذارم  کار علمـی بکنـد. ایـن حـرف او را  نـدارد و فقـط می خواهـد 
بـه یکـی از اعضـای هیئـت علمـی پژوهشـگاه چنـد هفتـه پیـش گفتـه بـود )به نقـل قول( 
کارهـا را می کنـد چـون دورٔه ریاسـتش در پژوهشـکده تمـام  کـه فانـی )یعنـی مـن( ایـن 

کـه دیگـر رئیـس نباشـد. شـده و نگـران اسـت 

کـه برایـم چنـدش آور اسـت، تعجـب نمی کنـم، ندیـده ام  از ایـن تصـورات مـردم، دیگـران 
کـه بـه انـدازه خـودم آزاد از همـه ایـن سـمت ها و مقام هـا باشـد. نمی تواننـد تصور  کسـی را 
کار خـوب اسـت، بایـد انجـام شـود، و کـس  کاری می کنـد بـرای اینکـه آن  کـه کسـی  کننـد 
کار را انجـام دهـد. چقـدر دلـم می خواسـت ایـن  کـه آن  دیگـری نیسـت، یـا نبـوده اسـت 
باغبانـی  و  می نوشـتم  و  می خوانـدم  و  می نشسـتم  کنـاری  مـن  و  می شـد  انجـام  کارهـا 

می کـردم. 

به او چیزی نگفتم.
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9۰/2/21
چهارشنبه

از روز یکشـنبه مشـغول مصاحبه هسـتیم برای اسـتخدام نقشه کش، مهندس مکانیک، 
مهنـدس سیسـتم، و نیـز رابـط بـا صنعـت. روزهـای بسـیار فشـرده و سرسـام آوری اسـت. 
کـم نیسـت. ناپختگـی همـکاران  کاری هـم  کنـار پیچیدگـی مصاحبه هـا، تنش هـای  در 
کار  کـم اسـت. خوشـحال شـدم دیروز بخشـی از  کار دسـتمان می دهـد. ظرفیت هـا  مرتـب 
کردیـم. هنـوز بایـد در مـورد قـرارداد بـا آنهـا  تمـام شـد. سـرانجام نقشـه کش مناسـب پیـدا 
گذشـته در  ایـن مـورد  کنیـم. بـه نظـر می رسـد بـه نتیجـه خواهیـم رسـید. سـال  صحبـت 
کـم دو مهنـدس مکانیـک مناسـب هـم در مصاحبه هـا پیـدا شـد.  ناموفـق بودیـم. دسـت 

کنیـم. شـنبه ظهـر می توانیـم جمع بنـدی 

کـه ایـن پیچیدگی هـا بخشـی از کار علمی  کمتـر کسـی در ایـران متوجـه ایـن نکتـه هسـت 
کـه همـواره مطمئـن بـودم راه  اسـت، بخشـی از فرآینـد نویـن علـم اسـت. همیـن اسـت 

یافتـن مفهـوم نویـن علـم در ایـران اجـرای پروژه هـای بـزرگ اسـت!

گـواری  ح علمـی نویـن هسـتیم. اتفاقـات نا کـه مشـغول پیـش بـردن ایـن طـر در حالـی 
تنهـا  آینـده  سـال  گرفته اسـت  تصیـم  معلـم  تربیـت  دانشـگاه  می افتـد.  دانشـگاه ها  در 
دانشـجوی دختـر بگیـرد. ایـن تصمیـم را رئیس دانشـگاه بـا وزیر گرفته اند و دانشـکده ها 
و اسـاتید بی خبراند. عده ای به طور خزنده مشـغولند تفکیک جنسـیتی را در دانشـگاه ها 

پیـش ببرنـد!

9۰/2/24
شنبه

پنج شـنبه و جمعـه در قله هـا بودیـم. آرنـه و سـپهر همـراه بودنـد. از دفتـر معاونـت علمـی 
کان علمـی، دکتـر حاجی حسـینی  ح هـای  ریاسـت جمهـوری، دکتـر رحیمـی، مسـئول طر
کارشـناس دفتـر همـراه بودنـد. پنج شـنبه صبـح بـه دینـوا رفتیم  مشـاور او و آقـای حاتمـی 
کاشـان  کاشـان رسـیدیم. بعـد از نهـار بـه دفتـر تـازه تاسـیس در  و حـدود 2 بعدازظهـر بـه 
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رفتیـم. همراهـان )رحیمـی و دیگـران( قـراری داشـتند بـا مسـئووالن ارشـاد شـهر و بـرای 
ح فرهنگی رفتند. قرار بود شـب به قمصر برویم و شـام را در هتل باشـیم  بررسـی چند طر
بـا معـاون فرمانـدار و مسـئوالن شـهر قمصـر و یکـی دو نفـر دیگـر. »ارشـادی ها« رحیمـی و 
کـه  همراهـان را بردنـد و تمـام برنامه هـای مـا را بـه هـم زدنـد. بسـیار خنـده دار شـده بـود، 
همـراه بـود بـا عصبیت هایـی، از جملـه صاحـب هتـل بسـیار ناراحـت شـده بود که ما شـام 
کـرده بودیـم و او هـم ظاهـرًا، در عیـن داشـتن میهمانـان زیـاد، سـالن غذاخـوری را  رزرو 
بـرای مـا نگهداشـته بـود. از طرفـی بـه نظـر می رسـید احسـاس می کنـد رقیبـی پیـدا شـده 

بـود ومیهمانـان او را بـرده بـود. بـه هرحـال زشـت و خنـده دار شـد!

کامـو رفتیم.آرنـه مشـکل پـا داشـت در  فـردا صبـح آن شـب ، دیـروز، صبـح زود بـه سـمت 
کامـو مانـد. مـا حـدود یـک ربـع بـه نـه صبـح از محـل ترمینـال به قلـه رفتیـم. صعود  دفتـر 
یـک سـاعت و نیـم بیشـتر نکشـید. دکتـر رحیمـی و همراهـان بـه محـض  دیـدن حجـم 
کـه بـاالی قلـه انجـام شـده بـود، بـا دیـدن سـختی حمـل بـار بـه بـاال از نزدیـک،  کارهایـی 
کار، و هـم  کار شـدند، و هـم حجـم  شـگفت زده شـدند، و بـه خوبـی متوجـه هـم سـختی 
ح موثر بـود. حدود 1:3۰ بعدازظهـر بود که به  برنامه ریزی هـای مـا. ایـن بازدیـد بـرای طـر
ترمینال برگشـتیم و سـاعت 4 هم بعد از خوردن نهار در دفتر به تهران برگشـتیم. مسـیر 

غ بـود. شـاید بیشـتر بـه خاطـر فصـل گابگیـران قمصـر بـود! جـاده شـلو

9۰/2/25
یکشنبه

کـه بـا شـرکت سـازه پیش  امـروز ابتـدا جلسـه ای داشـتیم بـرای بحـث پیرامـون مشـکاتی 
آمـده بـود. قـرار شـد برای اینکه بـه نامه نگاری ها خاتمه داده شـود قرارماقات بگذاریم، 

کنند. حقیقـت و خسروشـاهی بـا آنهـا صحبت 

گذاشـته بـودم. دکتـر اربابـی بـه مـا ملحـق شـد. بـا  بعـد از آن جلسـٔه معمـول مدیریـت را 
که اولین جلسـٔه مدیریت  گفتم در این جلسـه  کند.  که می خواسـت شـروع  کار  انبوهی از 
پـس از مشـکات پیـش آمـده بود، و پس از بازنگری خـودم درمورد چگونگی مدیریت در 
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پـروژه، می خواهـم قـدری صحبـت کنـم و تجربـٔه 2 تا 3 سـال همـکاری را بازنگری کنم. 
لطفـًا فقـط گـوش بدهیـد و هیـچ نگوئیـد! بـه وضوح تعجـب کردند!

تصـور  و  نمی کنـد  توجـه  امورپشـتیبانی  جزئیـات  بـه  اینکـه  و  حقیقـت  درمـورد  را  نظـرم 
کـه روال کاری مشـخص شـد و دسـتور داده شـد کارانجـام می شـود، بیـان  می کنـد همیـن 

کـردم.

کار بـه عهـده می گیـرد و ایـن به خـودش لطمه  درمـورد خسروشـاهی و اینکـه بیـش از حـد 
کردم. می زنـد، بیـان 

کنـون امـور  درمـورد اربابـی هـم، و اینکـه پـس از تغییراتـی در وظایفـش در سـال گذشـته، ا
کـردم و اینکه متاسـفانه به  قلـه و زمان بنـدی پـروژه بـه نسـبت خـوب پیـش می رود بیان 
کم توجـه اسـت و حرف هایـی را بـه دیگـران چـه داخـل پـروژه و  اخـاق و رفتـار مدیریتـی 

کـه بـه پیشـرفت پـروژه لطمـه می زند. چـه بیـرون، منتقـل می کنـد 

کننـد از  کـه در لونـد بگوینـد و تعجـب  گونـه ای رفتـار می کنیـم  گفتـم چـرا بـه  هـم چنیـن 
اینکـه چـرا ایرانی هـا این قـدر از هـم بدگویـی می کننـد و بـه هـم »می ریننـد!«

گفته ام. که چه  که هر سه فهمیدند  می دانستم 

کارها برسیم! گفتم هیچ حرف دیگری ندارم به  کردم.  جلسه را بی حرف تمام 

9۰/2/26
دوشنبه

کنیـم  اسـتخدام  بـود  قـرار  کـه  نقشـه کش  دو  بـا  امـروز  می خواسـت  افضلی فـر  مهنـدس 
کنـد و قرار  صحبـت کنیـم. چـون عجلـه داشـت قبـل از رفتنـش بـه سـوئد بـا آنهـا صحبت 
کـه یکـی از آنهـا، خانـم اصغـری زاده، الزم بـود. زیـر نظـر نفـر  کاری بگـذارد. بـه خصـوص 

دیگـر، آقـای میرزایـی آمـوزش ببینـد!
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گفتـم و بـه نظـر آمـد هـر دو  کردیـم، چگونگـی قـرارداد را بـه آنهـا  امـروز بـا هـر دو صحبـت 
کار را شـروع می کنند، گرچـه میرزائی  کـه آنهـا از فـردا  راضی انـد، بهـروز هـم خوشـحال شـد 

تـا دو هفتـٔه دیگـر پاره وقـت خواهـد بـود امـا سـپس تمـام وقـت.

9۰/2/2۷
سه شنبه

کـه لونـد هرچـه زودتـر منتظـر بهـروز اسـت. قـرار شـده پنج شـنبه صبـح  امـروز معلـوم شـد 
کامپیوتـر  کار نداشـتند:  کار نقشـه کش ها ضروری تـر شـده بـود. ابـزار  کنـد. شـروع بـه  پـرواز 
کـه تـا فـردا حتمـًا آماده شـود و از دفتر  و نرم افـزار مناسـب آمـاده نبـود. بهـروز اصـرار داشـت 
کـه آقـای میرآفتاب، مسـئول رایانه، گفته اسـت  کـه دانشـگاه بـودم، خبـر دادنـد  بـه مـن، 
کـردم. او را می شـناختم  زودتـر از شـنبه نمی توانـد تحویـل بدهـد! بـا میرآفتـاب صحبـت 
کـه آدم دقیقـی اسـت امـا بـا کارهـای ضربتی چندان آشـنایی ندارد. زنـگ زدم به او گفتم 
کمـک  گـر الزم شـد  ا تـا فـردا انجـام شـود، از دیگـران  کار  کـه هـر طـوری شـده بایـد ایـن 

بگیـرد. قـرار شـد بکند!

کنتـرل، دکتـر روانـی و جعفـرزاده قـرار بـود بـه لونـد برونـد، در عیـن حـال  گـروه  مهندسـان 
کنتـرل  کـه مقاله شـان در مـورد  کنفـراس در چیـن برونـد  بـه  کـه  کـرده بودیـم  موافقـت 
کـه بـرای ویـزا بـه یـک آژانـس مراجعـه  گفتنـد  تلسـکوپ مـا پذیرفتـه شـده بـود. از دفتـر 

کرده انـد و حـدود 8۰۰ هـزار تومـان هزینـه ویـزا شـده اسـت.

ناراحـت شـدم از اینکـه چـرا بعضـی همـکاران مـا تـا ایـن حـد بی توجه انـد و هزینه هایـی 
کـه گویی پول فـراوان و زیادی در  کـه الزم نیسـت تحمیـل می کننـد. نوعـی سـهل انگاری 
کنترل نکـردن امور اسـت و این که بیشـتر  اختیـار مـا اسـت. بـه نظـرم آمـد ایـن هـم نتیجـه 

کنتـرل و نظارت. گذاشـته ام تـا  مبنـا را بـر اعتمـاد 
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9۰/2/28
چهارشنبه

کـه جـادٔه قلـه 4۰۰ متـر دیگـر پیـش رفتـه اسـت. هنـوز تجهیـزات  امـروز بهنـام خبـر داد 
کار پیـش مـی رود. کـه  بـود  امـا خوشـبین  بـه منطقـه نرسـیده اند،  سـنگین تر 

کـه از  کار شـدند. افضلی فـر می گفـت  نقشـه کش ها و رایانـٔه آنهـا آمـاده شـد و مشـغول بـه 
از نقشـه های مربـوط بـه قفـس سـامانه ریـز  کرده انـد، بخشـی  کـه شـروع  همیـن دیـروز 
دمائـی کشـیده شده اسـت. راضـی بـود. ظاهـرًا از حقـوق هـم راضـی هسـتند. بایـد هـر چـه 
زودتـر چگونگـی اسـتخدام آنهـا را روشـن کنیم. پژوهشـگاه دیگـر نمی تواند مسـتقیمًا آنها 

کنیـم. کنـد، بلکـه ناچاریـم از شـرکت های واسـطه اسـتفاده  را اسـتخدام 

9۰/3/4
چهارشنبه

فکـر  بـود  شـده  تمـام  مصاحبه هـا  کـه  گذشـته  هفتـٔه  اسـت.  پـرکاری  بسـیار  روزهـای 
می کـردم آرامـش بـه محیـط مـا بـر می گـردد. امـا هنـوز بـه شـدت درگیـر هسـتیم و بی حـد 

اسـت. گرفتـه  را  اطرافمـان  کار 

دوشـنبه بـا سـه نامـزد اسـتخدام مهندسـی صحبـت کردم. یکـی از آنها، آقـای جناب، که 
گفـت پذیـرش ایـن شـغل برایـش مشـکل  شـاید بیـش از دیگـران مـورد نظـر مـا بـود عمـًا 
خانـم  و  بیـدار  آقـای  دارد.  دیگـر  شـرکت های  از  بهتـری  پیشـنهادهای  چـون  اسـت، 
عزیـزی کمتـر مشـکل داشـتند. بـه نظـر می رسـد این دو به مـا ملحق خواهند شـد. دیروز، 
سه شـنبه آقـای جنـاب بـا دفتـر تمـاس گرفته بـود و گفته بود که نمی توانـد با ما همکاری 
کمـی شـوکه شـد. می دانسـتم. بـرای خـود  کـه  کنـد. دیـروز عصـر خبـر را بـه آرنـه هـم دادم 
کار  مـن هـم پذیـرش ایـن واقعیـت سـخت بـود. انتخـاب ایـن سـه نفـر از میـان 1۷۰ نفـر 
گـر پرداخـت بیشـتری بـه  سـاده ای نبـود. امـا ایـن واقعیـت وضعیـت مـا اسـت. نمی دانـم ا
کاری بهتـر  او می کردیـم، بـه جنـاب، می آمـد، آن وقـت می مانـد، یـا بـا اولیـن پیشـنهاد 
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کـرد بـرای  گـر مطمئـن بـودم می مانـد، می شـد راهـی پیـدا  بـاز هـم مـا را تـرک می کـرد. ا
کنـم. پرداخـت بیشـتر. در هـر صـورت امـروز قـرار اسـت بـاز هـم بـا او صحبـت 

دیـروز جلسـه ای بـود دفتـر وزیـر علـوم بـه درخواسـت پژوهشـگاه و معاونـت علمـی رئیـس 
ح  ح هـای ملـی کشـتی اقیانوس پیمـا، رصدخانـٔه ملـی، شـتابگر ملی، طر جمهـور بـرای طر
گریـد. وزیـر نیامـد. دفتـر رئیس جمهـور صدایش زده بودند. جلسـه گردان دکتـر طائب بود 
کـه اخیـرًا مشـاور ارشـد وزیـر شـده بـود؛ بعـدًا هـم معلـوم شـد عمـًا در نقـش قائم مقـام او 
عمـل می کنـد. طائـب را از دوران دانشـجویی در اتریـش می شـناختم. هـر دو در انجمـن 
کـدورت  ع جلسـه رفـع  اسـامی بودیـم. حضـور او بـرای پـروژه مغتنـم بـود. عمـدٔه موضـو
کار او مداخلـه  میـان معاونـت علمـی و وزارت بـود. وزارت احسـاس می کـرد معاونـت در 
ح هـا و انتخـاب  کمـک شـما، وزارت، هسـتیم، و طر می کنـد. معاونـت می گفـت مـا فقـط 
آنهـا بـا وزارت اسـت. دکتـر مهدوی نـژاد هم در جلسـه بـود و کمی تندی می کـرد. ناراحتی 
کـرد و نشـان داد  خـودش را بـروز داد. امـا طائـب بـه نحـو بسیارمناسـبی جلسـه را اداره 
جلسـه  »بخشـی طلبی«!  و  »بخشـی نگری«  نـه  و  اسـت  ح هـا  طر پیشـبرد  هدفـش  کـه 
کنـد و  گـره عبـور  کـه او موفـق خواهـد شـد از ایـن  بسـیار مفیـد بـود و بـرآورد مـن ایـن اسـت 

کنـد. اختاف هـا را تـا حـد زیـادی حـل 

9۰/3/5
پنج شنبه

کار  کـم نمی شـود. فکـر می کـردم ایـن هفتـه  کارهـا و تعـداد مـوارد تصمیم گیـری  حجـم 
 12 از  کمتـر  روزی  کـه  اسـت  مدت هـا  داشـت.  خواهـم  اسـتراحت  وقـت  و  اسـت  سـبک 
کـه بیـدار می شـوم تـا بـه دفتـر بـروم تـا  کار نمی کنـم. در واقـع از 5 یـا 5:3۰ صبـح  سـاعت 
شـب، زودتـر از 8 شـب بـه منـزل بـر نگشـته ام. پنج شـنبه ها هـم زودتـر از 16 برنگشـته ام. 
گرفت،  همه چیز بسـیار فشـرده شـده اسـت. دیروز هنگام رفتن از لوند آل ابراهیم تماس 
گران-تورنتـن )حسـابرس شـرکت  کـه آرنـه می پرسـد حبیـب و سـپهر مایلنـد هـم بـه دفتـر 
LTG در نزدیکـی لونـد( همـراه بـا حقیقـت و آرنـه برونـد و هـم بـه تورلـد، اپتیـون، بـرای 
بازدیـد شیشـٔه در حـال صیقـل. عصبانـی شـدم، امـا بـروز نـدادم. چنـد بـار بـا صراحـت بـا 
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کـه سـازمان گردشـگری  کـه ایـن بازدیدهـا ضـروری نیسـت. مـا  کـرده بـودم  آرنـه صحبـت 
کـردم از اینکـه ایـن دو  گفتـم نـه! آنهـا نمی رونـد. تعجـب  نیسـتیم. دوبـاره صراحتـًا بـه او 

بزرگـوار چـرا هنـوز چنیـن اصرارهایـی می کننـد. ]...[!

کیلومتـر  از جـاده خبـر می رسـد تجهیـزات سـنگین تر بـه محـل رسـیده و نزدیـک بـه شـش 
از جـاده کشـیده شـده، یعنـی حـدود نصـف راه. امیـد مـی رود اواسـط تابسـتان تمام شـود.

9۰/3/11
چهارشنبه

اتفـاق جدیـدی نیفتـاده. کارهـا در جریـان اسـت. جـز اینکـه نقدینگـی مـا نزدیـک به صفر 
اسـت و از اعتبـارات جدیـد خبـری نیسـت. ایـن هـم از رویدادهای طبیعی ایران اسـت: تا 

کار نیسـت. کنیـم! برنامه ای در  گریـه زاری  گیـرد لبـن! باید  کـی  نگیـرد طفـل 

هفتـٔه آینـده مهندسـان برمی گردنـد. اولین جلسـه با مهندسـان جدید را روز دوشـنبه پس 
از تعطیـات خواهیـم داشـت؛ امیـدوارم ایـن فاز جدید »کم بحران« باشـد.

جاده خوب پیش می رود.

ع آلودگی نوری هم اواخر خرداد در قمصر برگزار می شود. جلسه برای موضو

9۰/3/21
شنبه

گذشـته به طور فشـرده درگیر پژوهشـکده بودم. به عاوه خسـتگی زیاد حس  هفته های 
کار. گرفتاری ها و سـختی طوالنی مدت  ع  می کنم نمی دانم ناشـی از چیسـت. شـاید  تنو

دیشـب خـواب دیـدم آقـای مهنـدس جنـاب، یکی از آنهـا که در مصاحبـه انتخاب کردیم 
کار دیگر  کاری دیگر را پذیرفته اسـت، گفـت آن  امـا گفـت بـه مـا نمـی پیونـدد و پیشـنهاد 
گـر آمادگـی داریـم بـه پـروژٔه رصدخانـه بپیونـدد. خـواب  جـور نشـده اسـت و می خواهـد ا
کـه جنـاب بهتریـن انتخـاب مـا بـود. صبـح سـاعت 9 زنـگ زد.  جالبـی بـود به خصـوص 
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بـه  آمـد.  کنیـم  2/5  بیایـد صحبـت  از ظهـر  گفتـم بعـد  کـردم!  گفـت تعجـب  را  همیـن 
کار بـرای مـا مهـم اسـت. ظاهـرًا عاقـٔه او جـدی اسـت.  کـه تعهـد او بـه  کـردم  کیـد  اوتا
کـه آقـای بیـدار و خانـم  قـرار شـد از هفتـٔه آینـده شـروع کنـد. خبـر خوبـی بـود بـه خصـوص 
کار کرده اند.بـه ایـن ترتیـب تیـم مهندسـی مـا دارد شـکل نهایی را  عزیـزی هـم شـروع بـه 

کارشـان خـوب اسـت. بـه خـود می گیـرد. نقشـه کش ها هـم آمده انـد و 

کـه بایـد  کـه شـاید تیـم لونـد آن طـور  نگرانی هـا ابـراز می شـود، عمدتـًا از سـوی مهندسـان 
ابـراز  توربـن. خسروشـاهی هـم نگرانـی  کار نمی دهنـد. علی الخصـوص  بـه  و شـاید دل 
کـه بایـد پیـش نمی بـرد. نگرانی هـا را شـنیدم. عامـت  کارهـا را آن طـور  کـه آرنـه  می کنـد 
نشـان  ایـن  بکنیـم.  بایـد  بیشـتری  دقـت  کار  چگونگـی  و  پیشـرفت  در  کـه  اسـت  ایـن 

کـه همایـش بررسـی ).R.M( در پائیـز بسـیار اهمیـت دارد. می دهـد 

کـرد.  کـه نگرانمـان  گذشـته نگرانـی شـدیدی ابـراز شـد از وضعیـت مالـی پـروژه  دو هفتـٔه 
آخـر هفتـٔه گذشـته سـرانجام معلـوم شـد در بودجـٔه سـال 139۰ دولـت چـه اعتبـاری برای 
گرفته اسـت: 4 میلیـارد تومان،کـه احتمـااًل 2/5 بـه دسـت مـا خواهـد رسـید.  مـا در نظـر 
کافـی نیسـت امـا خـوب اسـت. عاوه بـر آن انتظار داریـم اعتبارات دیگـر از معاونت علمی 

ریاسـت جمهـوری برسـد.

9۰/3/29، 19 ژوئن
یکشنبه

که  دیروز از سـفر لوند برگشـتم. چهارشـنبه در پاریس دفاع تز دکتری فرهنگ حبیبی بود 
کار بسـیار خوبی انجام داده بود. متاسـفانه ما هنوز در رسـاله های  کردم. انصافًا  شـرکت 
دکتـری خودمـان در ایـران کـم می آوریـم. شـب بـه لونـد رفتم و صبـح با آل ابراهیـم و آرنه 
کار خـوب  گرچـه بـا تاخیـر امـا  بـه تورکـو رفتیـم بـرای بازدیـد مرحلـٔه Lapping از شیشـه. 
پیـش رفتـه بـود و راضـی بـودم. بایـد انتظـار داشـته باشـیم حـدود یـک سـال و نیـم دیگـر 
کنیـم.  بـه ایـران برسـد. در آنجـا فرصـت خوبـی هـم بـود برنامه هـا را بـا آرنـه هماهنـگ 
ع بـود از جملـه برنامه ریـزی سـفر مهندسـان، برنامـٔه دکتری بهـروز افضلی فر،  چنـد موضـو
وضعیـت جـادٔه رصدخانـه. قـرار شـد بـه محـض این کـه ویـزا آمـاده شـد بـه ایـران بیایـد. 
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بـه  آن چـه  هـر  قبـل  ماننـد  می کنـد.  ح  مطـر مشـکاتی  توربـن  کـه  شـد  ایـن  از  صحبـت 
فناوری هـای جدیـد مربـوط می شـود توربـن مخالفـت می کنـد. از جملـه عنـوان و رسـالٔه 
کـه نبایـد اپتیـک تطبیقـی باشـد. در ایـن مـورد بـا مجیـد هـم بـه تفصیـل صحبـت  بهـروز 
کـه قـدری فشـار بیـاورم و شـکنندگی توربـن را بیازمایـم. درعیـن  کـردم. موقـع آ ن رسـیده 

حـال بـه فکـر  جایگزیـن بـرای توربـن باشـیم.

جمعـه بـه لونـد برگشـتیم و یکراسـت بـه LTG رفتیـم. توربـن هـم بـود و بافاصلـه جلسـه 
نوامبـر  بـه  گفتنـد  کردیـم.  ح  مطـر را   )R.M.( ح  طـر بررسـی  همایـش  ع  وموضـو کردیـم 
گفـت مـن  گرفتیـم. آرنـه  گفتـم دو مـاه پیـش همین جـا هـر سـه نفـر تصمیـم  نمی رسـیم. 
موافقـت نکـردم. بـه اصـرار مـن توربن گفت چرا همـه موافقت کردیم ولـی حاال می دانیم 
کـه چـرا آن وقـت موافقـت کردید مگـر در ایـن فاصله چه  گلـٔه مـن ایـن بـود  کـه نمی شـود. 
کنـم. شـلختگی های آرنـه  اتفاقـی افتـاده اسـت. مجبـورم در آینـده بیشـتر سـخت گیری 
خـود را بیشـتر و بیشـتر نشـان می دهـد. بـه نظـم چنـدان اهمیـت نمی دهـد، و ایـن بـرای 

مـا مشـکات بـار مـی آورد.

کنیـم.  مـارس پیش بینـی   / مـاه  اسـفند  بـرای حـدود  را  قـرار شـد همایـش  بـه هـر حـال 
کـرده بود بحث  کردیـم. حتـی برنامـه سـه روز را توربن تهیه  فهرسـت افـراد مدعـو را تهیـه 
کـه شـاید لوند مناسـب نباشـد بـه جـای دیگری در  کردیـم. در مـورد محـل هـم بحـث شـد 

کنیـم. اروپـا فکـر 

کردیـم. بـه نظـر مـن ]...[ در انجـام وظایف  بـا آرنـه دربـاره وظایـف مدیـر علمـی صحبـت 
کـم مـی آورد. جـز پایـش مکان که به نسـبت خوب پیش رفته اسـت در بقیه  مدیـر علمـی 
مـوارد عقـب هسـتیم. بایـد ایـن را بـه رویـش بیـاورم که متوجه بشـود! سـفر کوتـاه، پرکار، 

و خسـته کننده بـود!
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9۰/3/31
سه شنبه

کسـی نیامـده بـود. برایـم  9 صبـح اسـت. از سـاعت ۷ هسـتم. سـری بـه دفتـر زدم. هنـوز 
کنـد. بسـیار  کـه مشـغول بـود میزهـای دفتـرش را جابه جـا  جالـب بود،جـز دکتـر اربابـی 
گرمـای  بـروم.  بایـد  دیگـر  یـک سـاعت  دارم.  دفتـر  از  بیـرون  کار  امـروز چنـد  خسـته ام. 
شـدید تابسـتان اذیـت می کنـد. دیـروز بـاالی 39 درجـه را تهران ثبت کرد که در 53 سـال 
گذشـته سـابقه نداشـته. شـاید تابسـتان سـختی در پیـش داشـته باشـیم. دیـروز بـا آقـای 
کـه پـدرش از خَیریـن مدرسه سـاز اسـت، صحبـت داشـتم. خواسـتم نظـرش را  ترکمـان، 
ک بـرای مناطق محـروم. صحبت از مرگ  کنـم بـه مجلـٔه نجـوم کمک کند، اشـترا جلـب 
گذشـته، مـرگ دختـرش بـه هنـگام تشـیع جنـازه، و نیـز  مهنـدس سـحابی در چنـد هفتـٔه 
مـرگ هفتـٔه پیـش هـدی صابـر، ناشـی از اعتصـاب غـذا در زنـدان اویـن شـد. جـای بسـیار 
کلیسـای  گذشـته مثـًا در  گرچـه در  تاسـف دارد. دیـن تـا چـه حـد می توانـد خشـن باشـد، 
کاتولیـک مثـال زیـاد داشـته اسـت. جوانـان بـه شـدت در فشـارند. حـوا دختـرم می ترسـد 
گروهـی در هفته هـای اخیـر بـه زنـان، یکـی در خمینـی شـهر  از خانـه بیـرون بـرود. تجـاوز 
کـه تعـدادی اراذل بـه یـک جمـع خانوادگـی در پـارک حملـه می کننـد، مردهـا را  اصفهـان، 
می بندنـد و بـه زن هـا و دخترهـا جلـوی چشـم آنهـا تجـاوز می کننـد؛ دیگـری در کاشـمر 15 
ک اسـت.  مـرد بـه یـک زن تجـاوز می کننـد، و جامعـه بـه راحتی از اینها می گذرد. وحشـتنا
عجـب امنیـت و عدالتـی. قـرار بـود در تابسـتان بیشـتر بـه طالقـان برویـم امـا خانـواده بـا 

ایـن مثال هـا می گوینـد آیـا امنیـت داریـم؟ بـد اسـت خیلـی بـد اسـت.

بـه  مـاه  یـک  را  خـودش  می کنـد  آمـاده  کنتـرل  تیـم  مـی رود.  پیـش  رصدخانـه  کارهـای 
کننـد. تیـم  کـه تومـاس هـم آن جـا اسـت. امیـدوارم از فرصـت خـوب اسـتفاده  لونـد بـرود 
کنـم از زیـر  گـزارش بدهنـد. بایـد راهـی پیـدا  کـه تقویـت شـده قـرار اسـت امـروز  مکانیـک 

فشـار و خسـتگی درآیـم.
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گـزارش دادند. بـرای اولین  بعدازظهـر جلسـه ای بـا تیـم مهندسـی داشـتیم. همـه بودنـد. 
کامـل  کـه تیـم مهندسـی بـه طـور  کار درسـت پیـش مـی رود. خوشـحالم  کـردم  بـار حـس 

دارد شـکل می گیـرد. از بخـش علمـی راضـی نیسـتم.

9۰/4/6
دوشنبه

امـروز بـا دلهـره سـرانجام ویـزای آرنـه آمد تـا بتواند چهارشـنبه صبح تهران باشـد. چندان 
 1 بـه  ایسـتگاه 2  تـا مسـیر جـاده  قلـه می رویـم  بـه  بعـد  بنابرایـن هفتـٔه  امیـد نداشـتیم. 

کـرد.  کـره  کـه بایـد بـا او مذا کنیم.کارهـای زیـاد دیگـری هسـت  )محفظـه( را قطعـی 

ایـن  شـد.  چـاپ  روزنامـه  در  قلـه  بـاالی  ساخت وسـاز  بـرای  مشـاور  تعییـن  بـرای  گهـی  آ
کارگاه پیمانـکار را در محـل برپـا  کـه مـا تـا اسـفند  فرآینـد بایـد تـا شـهریور بـه نتیجـه برسـد 

کـرده باشـیم.

که علت آن سخت شدن مسیر است. کندتر شده است  جاده پیش می رود اما 

که مشـاور ما هسـتند در امور رسـانه ای، خواسـتم پیشـنهادی  امروز از خانم نبی هارونی، 
بدهند چگونه عکس ها و فیلم های  مرتبط با رصدخانه را دسـته بندی و قابل اسـتفاده 

کنون جمع شـده اسـت. بکنیـم. حجـم زیـادی عکس و فیلم هم ا

گذاشـته ایم، چنـد دقیقـٔه دیگـر بـرای سـاعت 5 بعدازظهـر، همـه همـکاران بـه  امـروز قـرار 
ویژه تیم مهندسـی، جمع شـویم و عصرانه، بال و میوه و بسـتی، بخوریم و با هم آشـنا 

کـه 5 نفـر تازه بـه ما پیوسـته اند. شـویم. بـه خصـوص 

9۰/4/8
چهارشنبه

کـه افـراد دور هـم جمـع شـوند و از اوضـاع آشـفته دانشـگاه ها  هیـچ وقـت آزادی نیسـت 
دکتـری،  دانشـجوی  اسـاتید،  کـردن  بدنـام  جنسـیتی،  تفکیـک  نکننـد.  صحبـت 
اسـتخدام های متمرکز: به شـدت همه آزار می بینند و اوضاع آشـفتٔه غریبی اسـت. معلوم 
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گرچـه بـه لحـاظ تحـوالت اجتماعـی  ک اسـت.  کـی ادامـه پیـدا می کنـد. دردنـا نیسـت تـا 
کارکـردن. همـه  کـه مـا درون ایـن تحـوالت هسـتیم: چـه سـخت اسـت  سـالم! امـا حیـف 

مضطرب انـد. و  ناراحـت 

9۰/4/13
دوشنبه

امروز روز عجیبی بود.

آرنـه آمـده اسـت و امـروز جلسـٔه مفصلـی بـا او داشـتیم در مـورد قلـه و این کـه تـا چـه ارتفـاع 
هـم  او  هیدرودینامیکـی  شبیه سـازی  نتیجـٔه  و  بـود  هـم  جالـی  شـود.  تسـطیح  بایـد 
ک«  کـه بیـن ۷ تـا 1۰ متـر از نـوک قلـه بایـد »پـا ح بـود. همـه بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم  مطـر
و  »تسـطیح« شـود. دقیق تـر قـرار شـد بعـدًا تعییـن شـود. همـه سـخت مشـغولند. تیـم 
کارهـا روان پیـش  گانـه ای بـا آرنـه داشـته اند. بـه نظـر  مکانیـک و کنتـرل جلسـه های جدا
کامـو می رویـم که صبح بـه قله برویم. پنج شـنبه صبح  مـی رود. چهارشـنبه عصـر هـم بـه 
از  تـا ایسـتگاه 2 و  کـه شـرایط آن را ببینیـم. و سـپس بقیـٔه راه  از جـاده خواهیـم رفـت 
آنجـا بـه بعـد بـا گشـت وگذار بـرای یافتـن بهترین مسـیر بـه قله. در ایـن بازدید باید مسـیر 

نهایـی شـود. 

---

ح و پژوهشـکده برای  اتفـاق دیگـر، امـروز بعدازظهـر قرار گذاشـته بودیـم همه اعضای طر
کـرده بـود. و  یـک مسـابقٔه تیرانـدازی حاضـر شـوند، آقـای حقیقـت همـه چیـز را فراهـم 

همـه خوشـحال بودنـد و مشـغول تیرانـدازی. 

خاطـره، نـوح و حـوا هـم آمدنـد. خاطـره ناراحـت بـود و اشـک در چشـمانش. فهمیـدم 
ع القلم« اسـت،  کـه او »ممنو خبـری اسـت. گفـت ناشـرش تلفـن زده  و از ارشـاد خبـر آورده 
گرفته اند و کتاب شـوالیٔه شـعر،  کتـاب شـعرش  دقیق تـر این کـه حـدود 6۰ مـورد اشـکال از 
گفته انـد  گفته انـد اصـًا نبایـد چـاپ شـود، و در ضمـن  کـه یـک رمـان تخلیلـی اسـت، را 

کاری بـا خـودش نداشـته ایم. خانـم حجـازی خوشـحال باشـد 
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کـه بـه شـدت ناراحـت بـود از این کـه نمی توانـد  گـر چنـد سـالی بـود  ایـن تیـر خـاص بـود! ا
کنکـور، و فشـار  کنـد. و ناراحـت  بـود و بودیـم از وضـع مدرسـٔه بچه هـا،  چیـزی منتشـر 
کشـور را  بی مـورد روی جوانـان، حـاال دیگـر بـه قـول خـودش اصـًا ناراحـت نیسـت: بایـد 
کـردن  کـرد. صـد افسـوس. صـد افسـوس از ایـن اوضـاع نابسـامان. از ایـن محـدود  تـرک 
ناجوانمردانـٔه فکـر و تخلیـل، هنـر و ادبیـات. بسـیار دوران سـختی اسـت. بسـیار سـخت. 
گریـه می کـردم تـا راحـت شـود. امـا  کوهسـتان می رفتیـم و سـخت  دلـم می خواسـت بـه 
آنهـا مـرگ مـن اسـت.  نمی شـود! خاطـره و بچه هـا آمـاده می شـوند بـرای رفتـن. رفتـن 
ایرانـی  را دوسـت مـی دارد و می خواسـته اسـت بچه هایـش هـم  ایـران  کـه  کسـی  مـرگ 

باشـند، بماننـد و از ایـران لـذت ببرنـد. امـا ... خـدا نفریـن ...

9۰/4/14، پنج جوالی 2۰11
سه شنبه 

کردیـم.  هماهنگـی  /کامـو  قلـه  بـه  سـفر  بـرای  مـی رود.  پیـش  خـوب  رصدخانـه  اوضـاع 
کردیم. به تفصیل در مورد )Focal reducer برای تلسکوپ(  نقشه ها را دوباره بازنگری 

کردیـم. بـه نظـر می رسـد بررسـی های فنـی بـا سـرعت خوبـی پیـش مـی رود. صحبـت 

---

کـرد.  گـر قـرار شـد بچه هـا بـه سـوئد برونـد چـه بایـد  کـه ا کـردم  گانـه بـا آرنـه صحبـت  جدا
روزهـای سـختی بـرای زندگانـی شـخصی اسـت. روزهـای سـختی اسـت! ]...[!

9۰/4/15
چهارشنبه

صبـح جلسـه ای داشـتیم در مـورد هماهنگـی بـرای انتشـار سـندها در تهـران و لونـد. بـا 
کـه اسـناد را همـه دفتـر مـا پیگیری کنـد در تهران  دکتـر روانـی و آرنـه! بـه نتیجـه رسـیدیم 

کنـد. مشـکات نرم افـزاری »درگاه« هـم بررسـی شـد. و لونـد بـه عنـوان آینـه عمـل 
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کردیـم. سـاعت 1۰:3۰ آنجـا رسـیدیم. نیـم  کامـو حرکـت  بعدازظهـر سـاعت 5 بـه سـمت 
سـاعت بعـد هـم مهنـدس نقشـه بردار جـاده از اصفهـان رسـید. همـان شـبانه اوضـاع را 
کردیم. راه پیشـنهادی خسروشـاهی را چندان مناسـب  روی نقشـه توپوگرافیک بررسـی 
شـرق  شـمال  جهـت  همـان  در  نباشـد.  شـدنی  انجـام  احتمـااًل  می گفـت  و  نمی یافـت 
کـرد چـرا راه پیشـنهادی خـودش جنـوب بـه  پیشـنهاد دیگـری بـه ذهنـش رسـید. درک 
شـمال بـه قلـه بـه لحـاظ نجومـی مناسـب نیسـت. درمـورد راهـی از جنـوب بـه غـرب و 
کنیـم. کـه قـرار شـد فـردا درمحـل بحـث  سـپس شـمال و شـرق بـه قلـه هـم صحبـت شـد 

9۰/4/16
پنج شنبه

کبـری، از ادارٔه  کامـو بـه سـمت جـاده حرکت کردیـم. آقای مهندس علی ا سـاعت 6:3۰ از 
کیلومتـر ۷  راه اصفهـان هـم رسـیده بـود. بـا هـم جـاده را بـه سـمت قلـه رفتیـم. جـاده تـا 
کنـد پیـش می رفـت. پیشـرفت جاده  رفتـه بـود. بخش هایـی بـه شـدت صخـره ای بـود و 
کبـری می گفـت نگـران نباشـید خـودم پیگیـری  کمتـر از حـد مـورد انتظـار مـن بود.علی ا

کبـری برگشـت.  می کنـم تـا یـک مـاه دیگـر بـه قلـه می رسـند. مـا ادامـه دادیـم و علی ا

کـه رسـیدیم آرنـه بـه شـدت احسـاس خسـتگی می کـرد. نگـران شـدم.  حـدود ایسـتگاه 2 
در میـان راه احسـاس می کـردم تعادلـش را بـه سـختی حفـظ می کنـد. هر جا زمین سـنگی 
کـه  کنـد می شـد و بـه سـختی راه می رفـت. نگـران شـده بـودم  بـود حرکتـش بـه شـدت 
کـه بـا قاطر بـار به قلـه برده  نتوانـد تـا قلـه بیایـد. بـه همیـن دلیـل خواسـتیم آقـای کرمـی، 
کـه بـه پاییـن بیایـد و آرنه سـوار شـود. بهنام و سـپهر نگـران بودند  کنـد  بـود قاطـر را آمـاده 
کـه قاطـر رسـید سـوار شـد و  کـردم. سـرانجام هنگامـی  کـه سـوار نشـود، امـا بـا او صحبـت 

حـدود ارتفـاع 1۰۰- متـر تـا قلـه را رفـت.

کـه آیا مسـیر شـمال  کاظمـی ،مهنـدس راه و نقشـه کش، در ایـن میـان بـه دنبـال ایـن بـود 
کـه مانع هـای طبیعـی  شـرق راهـی پیـدا می شـود یـا خیـر. سـرانجام بـه ایـن نتیجـه رسـید 
بـود.  ارتفـاع 5۰- متـر بی اشـکال  تـا حـدود  اجـازه چنیـن راهـی نمی دهنـد. مسـیر قبلـی 

کنیـم. کانکـس صحبـت  گذاشـتیم تـا بـه ارتفـاع قلـه برسـیم و در  تصمیم گیـری را 
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کاظمـی بـا یـک نفـر دیگـر بـرود و در  کمـی بحـث پیرامـون جـاده ، قـرار شـد آقـای  پـس از 
کنونـی و از سـمت جنـوب بـه غـرب و شـمال ادامـه دهـد.  تـراز 5۰- متـر جـاده را از نقطـه 
می خواسـتیم بدانیـم تـا چـه حـد از سـمت غـرب می تـوان ایـن تـراز را ادامـه داده تـا تاطم 

کـه جـاده ایجـاد می کنـد در ارتفـاع قلـه خدشـه بـه رصـد وارد نکنـد.

تمـام  جـاده  کـه  امسـال  همیـن  اسـت  بهتـر  کـه  کـردم  ایـن  صحبـت  رفـت  کـه  کاظمـی 
ارتفـاع 8- متـر  تـا  قلـه  قلـه می رسـند عملیـات تسـطیح  بـاالی  بـه  بولدوزرهـا  و  می شـود 
کار بـه نظـر عملی می رسـید. وقتی هم که کاظمی برگشـت با  )حـدودًا( انجـام شـود. ایـن 

کار انجام شـدنی اسـت.  کـه ایـن  کـردم و او هـم موافـق بـود  اومشـورت 

از همیـن جهـت بـا آرنـه تصمیـم گرفتیـم تلسـکوپ خـودکار اندازه گیری دید،کـه به زودی 
خـود  نهایـی  محـل  در  تسـطیح  از  پـس  قلـه   نقطـٔه  شـمالی ترین  در  می رسـد،  آلمـان  از 
قـرار بگیـرد تـا اختـال در رصـد تلسـکوپ ملـی بـه وجـود نیایـد. چـون بعضـی دکل هـای 
ریزدمائـی هـم اجبـارًا جابه جـا می شـدند در مـورد افزایـش طـول یکـی از آنهـا نیـز تصمیـم 

گرفتیـم. 

کاظمی ملحق شـدم و همراه او برای یافتن راه رفتم. مشـخصات طبیعی  من سـپس به 
قلـه در سـمت غـرب بـه گونـه ای بـود که عمًا تا مسـیری طوالنی الزم بود همـان تراز 5۰- 
را ادامـه دهیـم تـا بـه حـدود شـمال )چنـد درجـه به سـمت غرب( می رسـیدیم. درسـت در 
پائیـن دکل شـماره یـک مـا، که شـمالی ترین نقطه اسـت، صخره ای تا حـدود همان 5۰- 
کـه بـه هـر حـال جـاده می بایسـتی از زیـر آن عبـور می کـرد. پـس جـاده می توانسـت  بـود 
پـس از آن کـه بـه سـمت شـمال شـرقی می پیچیـد اوج بگیـرد. ایـن مسـیر را هـم رفتیـم 
کانکـس رسـیدیم، یعنـی درسـت 36۰ درجـه چرخیدیـم. در ایـن قسـمت مسـیر  تـا پائیـن 
بحـث  را  ع  موضـو آرنـه  بـا  و  آمدیـم  بـاال  نیسـت.  ناممکـن  امـا  می شـود،  ناهمـوار  بسـیار 
کردیـم. بـه نظـر می رسـد همیـن مسـیر ایـده آل باشـد. جـاده طوالنی تـر می شـود و گران تـر، 
کـه مسـتقیمًا از جنـوب  کاظمـی را می پذیرفتیـم  گـر مسـیر پیشـنهادی  امـا چـاره نیسـت. ا
بـه سـمت شـمال می آیـد، بیشـتر ضـرر را به کیفیت تصویر تلسـکوپ می زدیم، امـا ارزان تر 

گذاشـتیم بـه عنـوان راه اضطـراری.  کوتاه تـر وسـریع تر. ایـن راه را  می شـود، 
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بـه ایـن ترتیـب ایـن بازدیـد از قلـه موفقیت آمیـز بـه نظـر رسـید و آرنـه هـم راضـی بـود. در 
برگشـت آرنـه مشـکل داشـت. بـه همیـن دلیـل سـفر مـا طوالنی تـر شـد. سـاعت 4:3۰ بـود 
کردیـم و  کامـو بـه سـمت تهـران حرکـت  از  کـه بـه محـل ترمینـال رسـیدیم. 5:45 هـم 

1۰:3۰ شـب بـه تهـران رسـیدیم.

کـه جـادٔه پیشـنهادی خسروشـاهی  سـفری ناهمـوار امـا بـا موفقیـت بـود. مشـخص شـد 
نظـر می رسـد  بـه  کـه  بـه خصـوص  بودیـم.  کـرده  پیـدا  و جـادٔه معقولـی  نیسـت  شـدنی 

تسـطیح قلـه را هـم می تـوان جلـو انداخـت. 

9۰/4/21
سه شنبه

ع جاده، قله و تسـطیح آن  امروز جلسـٔه مدیریتی داشـتیم. همه بودند و آرنه هم. موضو
ح شـد و این که آیا مجازیم همین تابسـتان  ع محیـط زیسـت مطر را بحـث کردیـم. موضـو
کـه تسـطیح قلـه بخشـی از جـاده می توانـد تلقـی  قلـه را تسـطیح کنیـم. نظـر مـن ایـن بـود 

شـود. اجـازه رسـمی جاده را هم هنـوز نداریم!

بـرای  افـراد  از  دعـوت  ع  موضـو جملـه  از  بـود.  مفیـد  امـور  هماهنگـی  بـرای  جلسـه  ایـن 
کردیـم. بحـث  تفصیـل  بـه  هـم  را  تلسـکوپ  مفهومـی  طراحـی  بررسـی  همایـش 

آرنـه امشـب مـی رود. هفتـٔه آینـده هـم مهندسـان، غیـر از افـراد جدیـد، بـه عـاوه خانـم 
را بـه صـاح نمی دانسـتم آن هـم  دشـتدار و خسروشـاهی می رونـد. رفتـن خسروشـاهی 
گذاشـتم از سـفر برگردد سـپس در این موارد توضیح  برای دو هفته. به او چیزی نگفتم. 
گفتـم. او موافـق مـن بـود امـا  دهـم و بـرای آینـده تصمیـم بگیریـم. امـا بـه آرنـه نظـرم را 
کـردم امسـال سـالی  کـه اول سـال شـروع  می گفـت بهتـر اسـت حرفـی نزنیـم! همان طـور 
کار شـاید تا آخر  کـه بایـد نـخ اتصـاالت مدیریتـی را محکم تـر بپیچـم و بکشـم و ایـن  اسـت 
تابسـتان طـول بکشـد. متاسـفم از این کـه  ]...[  تـا ایـن حـد در امـور انسـانی و مدیریتـی 

نابالـغ رفتـار می کنـد.
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خسروشـاهی جـادٔه نهائـی را بـدون ذکـر هیـچ کلمه ای پذیرفـت. برایم جالب بـود. انتظار 
بکنـد،  قدردانـی  بکنـد،  تشـکر  بشـود،  خوشـحال  کـه  بالـغ  دانش پیشـٔه  یـک  از  داشـتم 
ج داده شـده  اشـتباه خـود را بپذیـرد و خوشـحال باشـد از اینکـه دقـت بیشـتری بـه خـر

اسـت.دریغ!

 9۰/4/23
پنج شنبه

تـا  شـعبان  نیمـٔه  خاطـر  بـه  رفته انـد.  سـفر  بـه  خیلی هـا  اسـت.  خالـی  پژوهشـکده  امـروز 
کثـرًا از ایـن تعطیلـی طوالنـی اسـتفاده می کننـد. چنـد  دوشـنبه همه جـا تعطیـل اسـت و ا
هفتـٔه آینـده قـدری تنفـس در کارهـای دفتـری رصدخانه در تهران داریم. قله مشـغولند، 
کـم نداریـم، از جملـه سـامان دهی بـه  کارهـای جنبـی مهـم هـم  همچنیـن در لونـد. امـا 
ع اسـتفاده از پرتـال. همچنیـن بایـد حـاال بـه وبـگاه رصدخانـه هـم  مسـتندات و موضـو

کـه عمـًا تعطیـل اسـت. چنـد هفتـٔه آینـده بایـد بـه ایـن امـور بپـردازم. پرداخـت 

گذشـته  سـال  چنـد  در  دولـت  رفتارهـای  اسـت.  ملتهـب  کل  در  کشـور  سیاسـی  اوضـاع 
کـه حـاال بـه وضـوح دیـده می شـود. عـدم رعایـت قانونـی،  گذاشـته اسـت  اثرهـای بـدی 
قلدری به اسـم والیی، و بی تدبیری و از این دسـت امور، از جمله فسـاد و فحشـا، بسـیار 
که برگشـت ناپذیر اسـت. دوران سـختی اسـت  گذاری اسـت  گیر شـده؛ جامعه در حال  فرا

و تحمـل ایـن نابسـامانی ها بسـیار سـخت شـده اسـت!

9۰/4/3۰
پنج شنبه 

کـه بخـش مهندسـی منتشـر  گزارش هایـی بـود  کـردم. نگـران  امـروز بـا مجیـد صحبـت 
گزارش هـا  کـه چـرا اصـرار دارم  گفتـم  کم محتـوا اسـت! نظـرم را  گاهـی تکـراری و  می کننـد 
گاهـی آرنـه در ایـن مـوارد بیـش از حـد  کنـد.  را قبـل از هـر چیـز مدیـر مجموعـه-کار تاییـد 

می کنـد. محافظـه کاری 
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ظاهـرًا  لونـد  در  روزهـا  همیـن  می شـود.  عـوض  مرتـب  تصمیم هـا  این کـه  از  بـود  نگـران 
کـه مـاه قبـل تصمیـم  کشـیده. موضوعـی  کانـون نزمیـت را پیـش  حبیـب دوبـاره مسـئلٔه 
کـرده معطـل شـده اسـت. گرفتیـم و بخـش مکانیـک طراحـی را بـر آن مبنـا شـروع  نهائـی 

ح نـگاه  کل ماننـد یـک پـروژٔه مهندسـی )عمرانـی( بـه ایـن طـر راسـت می گفـت. مـا در 
نمی کنیـم و گاهـی بیـش از حـد تمایل هـای پژوهشـی ما غالب می شـود. من اصًا خوشـم 
ح شـده اسـت. در جلسـٔه مدیریت بایـد صراحتًا بگویم  ع دوباره مطر کـه این موضو نیامـد 

ح هیـچ گاه تمـام نمی شـود! گرنـه طـر کـه بـه ایـن تصمیم هـا توجـه شـود و 

9۰/5/1
شنبه 

کـه ICTP بـا میزبانـی همایـش بررسـی رصدخانـه موافقـت  کـردم  امـروز پیغـام دریافـت 
کنیم! کنیم و زمان را قطعی  کنیم مدعوین را دعوت  کرده اسـت. حاال باید زودتر سـعی 

بـه عـاوه  بـه پژوهشـگاه موافقـت شده اسـت.  انتقـال وی  بـا  کـه  درودی هـم خبـر داد 
ویـزای سـوئد او هـم یـک سـاله دریافـت شـده اسـت. می مانـد این کـه بـه ایـران بیایـد و 
کنـد. بـا او و آرنـه بایـد در ایـن مـورد  کار را در پژوهشـکده بـرای رصدخانـه شـروع  رسـمًا 

کنـم! کـره  مذا

کارگـر و دکتـر  کـه بـا دکتـر توسـلی، مهنـدس  شـرکت توسـعٔه دیدگانـی )فوتونیـک( البـرز را 
اربابـی تشـکیل دادیـم. پـس از حـدود شـش مـاه مقدمـات، سـرانجام رسـمًا بـا رصدخانـه 
اول،  مرحلـٔه  در  جملـه  از  فعالیت هـا  از  بخشـی  گرفتـن  عهـده  بـه  بـرای  کردنـد  کـره  مذا
کـه به لحـاظ قانونی برای پژوهشـگاه دیگر مقـدور نبود.  اسـتخدام تیـم جدیـد مهندسـی 
امیـدوارم ایـن شـرکت روزی رصدخانه سـاز بزرگـی در ایـران بشـود، به عـاوه فعالیت های 

توسـعه ای دیگـر در زمینـٔه فوتونیـک و مـواد!
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9۰/5/3
دوشنبه

کـرده اسـت از این که کمابیش دسـت  گلـه  کـه ]...[ پیـش او از مـن  از بهـرام مبشـر شـنیدم 
کـه در تخصـص مـن نیسـت. تعجـب  و پـای او را بسـته ام و در امـوری مداخلـه می کنـم 
کار دوسـت مـی دارد  کـه هـر  گذاشـته ام  کـه ایـن همـه دسـت و پـای او را بـاز  کـردم  از ایـن 
کـه مـن )منصـوری(  گفتـه(  انجـام دهـد، در حـدی )کـه می گوینـد خـودش بـه دیگـران 
کاره، پـس چطـور همچنیـن برداشـتی را  فقـط یـک ماشـین امضـا هسـتم و او ]...[  همـه 

گفتـه بـود! کـرده اسـت. قبـًا بـه الریجانـی هـم ایـن را  عنـوان 

گاهـی انعـکاس رفتارهـای  ]...[  را در  متٔاسـفانه بسـیار مدعـی اسـت، زیاده خـواه اسـت ، 
او می بینـم. چـه بـد! دریافتـی او دسـت کم دو و نیـم برابـر هـر هیئـت علمی در دانشـگاه ها 
که وقت داشـته باشـد، می تواند برود و  کافی برای سـفر دارد، هر سـفری  اسـت، پژوهانٔه 
گلـه دارد. داسـتان آن بچه ای اسـت که هر چه پـدر و مادر غذا پیش  مـی رود، امـا بـاز هـم 
گریه  گذاشـتند باز هم  که تمام دیگ را برای او  کم اسـت. شـبی  او می گذاشـتند می گفت 

کـرد و گفـت ببیـن چقـدر خودتـان خورده ایـد که ایـن را برای من گذاشـته اید!

کره  کردم. سـفرم برای 29 مرداد /2۰  اوت قطعی شـد! مذا با دکتر خالد در قطر صحبت 
برای میزبانی تلسـکوپ ا متری قطر!

آیـا موفـق می شـویم ایـن تلسـکوپ را از طریـق شـرکت دیدگانـی البـرز، و بـا LTG بسـازیم 
کنیـم؟ و مسـتقر 

9۰/5/1۰
دوشنبه

نگرانـی مـن از پرداخـت قسـط اپیتون در حال برطرف شـدن اسـت. بـا الریجانی موافقت 
خودمـان  اعتبـارات  تـا  شـود  تامیـن  پـول  ایـن  پژوهشـگاه  در  دیگـری  منبـع  از  کـه  شـد 
برسـد. ایـن روزهـا بـا این کـه بیـش از 4 مـاه از سـال گذشـته هنـوز بودجه هـای دولتـی، بـه 
خصوص عمرانی نیامده، و در وضعی بحرانی به سـر می بریم! خانم دکتر سـلطان خواه، 
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باشـگاه  همایـش  در  پنج شـنبه  را  احمدی نـژاد  رئیس جمهـور  فنـاوری  و  علمـی  معـاون 
پیگیـری  را  رصدخانـه  جـادٔه  کـه  گفـت  خـودش  دیـدم.  )المپیادی هـا(  دانش پژوهـان 
کـرده اسـت. از اوضـاع مـا بـا خبـر بـود همچنیـن بـه  کـرده و بـا اسـتاندار اصفهـان صحبـت 
گفتـم  کـرده اسـت.  کار مـا را بسـیار پیچیـده  کـه  کـرد،  اختـاف بـا وزیرعلـوم هـم اشـاره 
کـه در مضیقـه هسـتیم. یکشـنبٔه آینـده بـا دکتـر طائـب مشـاور عالـی وزیـر علوم قـرار دارم. 
ح نیازهای  گامـی در جهـت رفـع ایـن اختاف هـا و نیز رفتن طـر امیـدوارم نتیجـه بگیـرم و 

کـه نـه مـاه اسـت معـوق مانـده، برداشـته شـود.  مـا بـه دولـت، 

جملـه  از  شـد،  ح  مطـر  ]...[ گله هـای  داشـتیم.   ]...[ و   مبشـر  بـا  هـم  جلسـه ای  امـروز 
گفتـم بـه حـرف  کـرده بـودم. بـه او  کورکچـی را  کـه احسـان  ناراحتـی او در مـورد توبیخـی 
کنـد  گـوش ندهـد ،هـر وقـت احسـاس مشـکلی می کنـد بـا خـود مـن صحبـت  و حدیث هـا 
کـه احسـاس می کنـم  گفتـم  ع بـه راحتـی حـل می شـود.  کـه هـر موضـو و مطمئـن باشـد 
خیلـی عاقـه بـه رشـد پژوهشـکده نشـان نمی دهـد و امیـدوارم اشـتباه بکنـم. حرف هـای 
کـه رفتـار او طوری اسـت  کـه اشـتباه می کنـم. احتمـال می دهـم  او حکایـت از ایـن داشـت 
کـه ایـن سـو تفاهم هـا پیـش می آید: کمـی خودخواهی، کمـی عصبیت، کمـی جاه طلبی، 
همـه دسـت بـه دسـت هـم می دهنـد. امـا بـه نظـرم بـا تجدیـد نظـر در رفتارخـودم بتـوان 

آرام تـر اوضـاع را پیـش بـرد.

کنتـرل هـم  کار می کنـد. واحـد  خبرهـای خوشـی از لونـد دارم. بخـش مهندسـی خـوب 
کـرده پیشـرفت  پیشـرفت خوبـی داشـته اسـت. از وقتـی تومـاس همـکاری خـود را شـروع 

داشـته ایم. خوبـی 

9۰/5/1۷
دوشنبه

کـرده اسـت و بـه ایسـتگاه 2 رسـیده اسـت. خبـر  کـه جـاده پیشـرفت  دیـروز خبـر رسـید 
کـه  طائـب  دکتـر  بـا  علـوم  وزارت  در  داشـتیم  جلسـه ای  دیـروز  عـاوه  بـه  بـود.  خوشـی 
کـرده بـود از معاونـت علمـی ریاسـت  نقـش قائم مقـام وزیـر را دارد و چنـدی پیـش دعـوت 
ح هـای ملـی. نگـران صورت جلسـه همـان جلسـه بـودم  جمهـوری و مـا بـرای بررسـی طـر
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کـرده ام. معلـوم شـد سـوتفاهمی در پژوهشـگاه بوده اسـت. خیال  کـه ابـاغ  کـه گفـت مـن 
کـرده ام. از ایـن همـه  کـه ابـاغ  گفـت مـن  کرده انـد بـرای نظردهـی ارسـال شـده اسـت. 

کـردم. شـلختگی تعجـب 

کـردم.  ح  ع دسـتور جلسـه بـرای هیئـت دولـت در مـورد نیازهـای رصدخانـه را مطـر موضـو
کـرده بـود و پـس از  گفتـم معاونـت علمـی آن را تهیـه  گفـت از آن بی خبـر اسـت. وقتـی 
کمیسـیون های دولـت بـه هیئـت دولـت رفـت و آن جـا وزیـر علـوم آن را پـس  تصویـب در 
گفتـم همیـن امـروز متـن آن را  کـه بـاورش نشـد.  کـرد، در حـدی  گرفـت، بسـیار تعجـب 

کـس می کنـم! بـرای شـما فا

کـه هـر دو  گفتـم و خواسـتم  کـه آمـدم بـه آقـای حقیقـت زنـگ زدم. ماجـرا را  از جلسـه 
کنـد. را پیگیـری  نیـز دسـتور جلسـٔه هیئـت دولـت  و  وزیـر  مسـئلٔه صورت جلسـٔه دفتـر 

9۰/5/22
شنبه

پـس از چنـد بـار پیگیـری سـرانجام آقـای حقیقـت دستورجلسـه دولـت را چهارشـنبه بـه 
نشـده  اقدامـی  هنـوز  وزیـر  صورت جلسـٔه  پیگیـری  مـورد  در  فرسـتاد.  طائـب  دکتـر  دفتـر 
کـه بـرای خانـم  کنـد بـرای امضـای آقـای الریجانـی  اسـت. خواسـته بـودم متنـی آمـاده 
کار  کـی ایـن  دکتـر سـلطان خواه معاونـت علمـی رئیـس جمهـور بـرود. خـدا مـی دانـد حـاال 

انجـام شـود!

و 3  و 2   1 ایسـتگاه های  ح عمرانـی  بـرای طـر انتخـاب مشـاور  گذشـته درگیـر  دو هفتـٔه 
کوتاه هسـتند فردا قرار اسـت همه جمع شـوند،  بودیم. هفت شـرکت در سـیاهٔه فهرسـت 
کنیـم.  کـه انتخـاب  ح اولیـه و قیمـت بدهنـد  مـا توضیح هـا را بدهیـم و یـک مـاه بعـد طـر
کارگاه  گـر بـه همیـن منـوال باشـد تـا اسـفند می تـوان  تـا این جـا خـوب پیـش رفتـه اسـت. ا
کار  کـه بافاصلـه بـا شـروع فصـل  کـرد، یـا شـاید فروردیـن  سـاختمانی پیمانـکار را احـداث 

کـرد. کار  بـاالی قلـه بتـوان بـرای ایسـتگاه 2 شـروع بـه 
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ایـن روزهـا بحرانـی پیـش آمده اسـت برای اسـتخدام سـه مهندس و دو نقشـه کش. مرکز 
کـه هیـچ راهـی بـرای  کـرده بودنـد  کفـش  )پژوهشـگاه( ازطریـق آقـای ]...[ پـا تـوی یـک 
کوشـش های  کار انجـام شـود.  اسـتخدام وجـود نـدارد و بایـد از طریـق یـک شـرکت ایـن 
کافـی امـور  فـراوان شـد امـا بـه نتیجـه نرسـید، بخشـی از آن بـه علـت نداشـتن اشـراف 
کـه در ایـن مـورد  توسـط  ]...[  بـود و نیـز خوش خیالـی مـن بـه توانائی هـای آقـای  ]...[  
کـه ایـن هفتـه بـه هـر  کـم آورد. بـه هـر صـورت حـاال بحرانـی داریـم. سـعی مـن ایـن اسـت 
کـه  کـه باتکلیف انـد. و نگرانـم  قیمتـی هسـت تکلیـف آنهـا روشـن شـود. سـه مـاه اسـت 

کـه فاجعه بـار خواهـد شـد! آنهـا را از دسـت بدهـم 

گفتـم بـه هـر قیمتـی بایـد ایـن مسـئله در ایـن هفتـه  گفتـم و  ع را بـه ]...[   همیـن موضـو
گونـه مـوارد  کـه در ایـن  حـل بشـود. خوشـبختانه خصلـت خـوب آقـای  ]...[  ایـن اسـت 

ع فعـال می شـود.  بـرای حـل موضـو

دیـدم در شـرایط موجـود بایـد ابتـدا موافقـت آقـای بهـزادی، معـاون اداری مرکـز را جلـب 
گفـت  گفتـم امـروز جلسـه ای سـه نفـره بـه ایـن منظـور داشـته باشـیم.  کنـم. بـه حقیقـت 
کـرد. معلـوم شـد بهـزادی امـروز  گفتـم فایـده اش بـا مـن! باالخـره قبـول  بی فایـده اسـت. 
کار شـخصی داشـت بعدازظهـر پیـش ما  کـه  نیسـت. در پـی اصـرار مـن سـرانجام بهـزادی 
کـه  کـردم  گفتـم. ابتـدا می گفـت نمی شـود. او را متقاعـد  ع و بحـران فعلـی را  آمـد. موضـو
راه حـل قبلـی را تـا آخـر امسـال بپذیریـم. قـرار شـد انجام بشـود. مانده بود امضـا الریجانی 

کـه بایـد فکـری می کردیـم.

9۰/5/23
یکشنبه

کـردم بـا الریجانـی صحبـت کنـم موفـق نشـدم. تـا حـدود سـاعت 1 بعدازظهـر  امـروز سـعی 
هنـوز بـه دفتـر نیامـده بـود. دیـروز هـم نبـود. ایـن اواخـر حضورش بسـیار کم شـده اسـت. 
نزدیکـی  و  اصول گرایـان،  اتحـاد  در  التهـاب  کشـور،  سیاسـی  اوضـاع  آن  علـل  از  یکـی 
کـه در  انتخابـات مجلـس اسـت. بعضـی از نامه هـای فـوری مـا بیـش از یـک مـاه اسـت 
که با مشـاوران  کارتابل وی مانده اسـت و اصًا نگاه نکرده اسـت. امروز قبل از سـاعت 2 
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کـه دو هفتـه پیـش فرسـتاده  جلسـه داشـتیم مطلـع شـدم نامـٔه تقاضـای ویـزا بـرای آرنـه 
ارفعـی، رئیـس دفتـر وی  بـا خانـم  ک اسـت.  بودیـم هنـوز امضـا نشـده اسـت. وحشـتنا
کـردم. او هـم ناراحـت بـود متوجـه شـدم ایـن نامـه از جملـه نامه هـای خیلـی  صحبـت 
کارتابـل مخصـوص پیـش وی می بردنـد. آنهـا را هـم مدتـی  کـه در  فـوری بـوده اسـت 
گـر امروز  اسـت نـگاه نکـرده اسـت. از خانـم ارفعـی خواسـتم هـر طوری شـده امضـا نامه را ا

آمـد از او بگیـرد!

بعدازظهر جلسـه با ۷ شـرکت مشـاور داشـتیم که برای فاز یک و دو عمرانی ایسـتگاه های 
کـرده  بودیـم. جلسـه بـه منظـور آشـنایی بیشـتر آنهـا بـا  1، 2،3 در مرحلـٔه اول انتخـاب 
کـه در میـان آنهـا بودنـد بسـیار بـه ایـن  ح بـود. بـه نظـر می رسـید چنـد شـرکت بـزرگ  طـر

ح عاقه مندنـد. طـر

کـرد او را ببیند، اما  بعـد از ایـن جلسـه مطلـع شـدیم الریجانـی آمـده اسـت. حقیقـت سـعی 
موفـق نشـد.کوتاه آمـده بـود بـا ماقات هایـی از بیرون!

9۰/5/24
دوشنبه

مـا  کـه  اسـت  شـرم آور  بسـیار  ایـن  اسـت.  شـده  امضـا  آرنـه  ویـزای  نامـٔه  شـنیدم  امـروز 
کمـک او ،دانـش فنـی  کمـک می کنـد و  کـه تـا ایـن حـد بـه مـا  کسـی  نتوانسـته ایم بـرای 
گونـه رفتـار می شـود. کنسـول گری  او ، بـا هیـچ چیـز بـرای مـا قابـل معاوضـه نیسـت، ایـن 
کثـر  سـوئد ویزاهـای دراز مـدت بـرای همـکاران مـا بـه راحتـی صـادر می کنـد، امـا مـا حدا
ویـزای )الکترونیکـی( دو هفتـه ای؛ هـر بـار هـم بایـد تقاضـا بدهیـم، صبرکنیـم و بـا ایـن 

همـه دردسـر.

ع مهندسـان مانـده اسـت.امروز  هـم الریجانـی نیامـد. از  بقیـه کارهـای مـا از جملـه موضـو
کاشـان رفتـه بـودم بـرای اینکـه قلـه را از پاییـن، از سـمت قمصـر  دور در تمـاس بـودم. از 
بـه  قـرار  ایـن  بـودم. هفتـه پیـش  بـا بهنـام صحبـت نکـرده  کـه  بـود  دور بزنیـم. مد تهـا 
کاشـان رفتیـم و در  هـم خـورده بـود. دیشـب، سـاعت 9:3۰ بعـد از افطـار بـا اربابـی بـه 
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کاشـان شـب را خوابیدیـم. صبـح سـاعت ۷:3۰ بهنـام بـه دنبـال مـا آمـد. از قمصـر  دفتـر 
کـه قلـه  از جـادٔه بـرزک رفتیـم. قلـه را از سـمت غـرب و جنـوب غربـی دور زدیـم. هنگامـی 
کـه  از پاییـن دیـده شـد منظـرٔه جالبـی داشـت. در بیـن راه بـا دوربیـن تابلوهایـی را دیدیـم 
کـه رسـیدیم  کامـو  کـرده بـود. بـه  کیلومتـری قلـه نصـب  گذشـته بهنـام در شـعاع دو  سـال 
کردیـم. بچه هـای  »اندازه گیـری دیـد« تـازه از قلـه پـس از یـک هفتـه  کمـی  اسـتراحت 
پاییـن آمـده بودنـد. آنهـا بـه سـمت تهـران رفتنـد و مـا هـم بـه سـمت جـادٔه دسترسـی. از 
کـه  گذشـته  از هفتـٔه  را دیدیـم. خوشـحال شـدیم. چـون  آثـار حضـور بولدوزرهـا  پاییـن 
بـه  را  پاتـرول جـاده  بـا ماشـین  کـدام خبـری نداشـتیم.  آمـده بودنـد دیگـر هیـچ  پاییـن 
ایسـتگاه 2  بـاالی  بـه  کردنـد و  کـه پیشـرفت  بـاال رفتیـم. آن نزدیکی هـا دیدیـم  سـمت 
رسـیده اند. ماشـین را در فاصلـه امـن نـگاه داشـتیم و پیـاده بـه سـوی آنهـا رفتیـم. معلـوم 
کار را  کـه وضـع پشـتیبانی آنهـا معقـول شـده اسـت و مصمـم هسـتند هرچـه زودتـر  شـد 
بـا دفتـر در  تـا 3 هفتـٔه دیگـر بـه قلـه برسـند. در تمـام راه  تمـام بکننـد. بعیـد نیسـت 2 
تمـاس بـودم امـا از الریجانـی خبـری نبـود! شـب بـه تهـران برگشـتیم، خوشـحال از اینکه 

کار جـاده خـوب پیـش مـی رود! دسـت کم 

9۰/5/25
سه شنبه

او  امـروز بعـد از ظهـر الریجانـی بـه دفتـر آمـد. نگـران بـودم امـروز هـم موفـق بـه دیـدن 
بـرود و البـای ماقات هایـش دسـت کم چنـد  او  بـه دفتـر  از حقیقـت خواسـتم  نشـویم. 

او بگیـرد. از  امضـا 

کـه هفتـٔه پیـش دادیـم.  شـنیده ام از دسـت مـن و اردالن دلگیـر اسـت بـه خاطـر افطـاری 
ایـن افطـاری قـرار بـود بـرای همـکاران پژوهشـکده های فیزیکـی باشـد، امـا اشـتباهًا دفتر 
کار را مداخلـه در امور خودش  کـرده بـود. شـاید الریجانـی ایـن  مـا بـرای همـٔه IPM ارسـال 
کـرده بـود. بـه هـر حـال علیشـاهیها می گفـت دلخور شـده اسـت! نمی دانـم این هم  تلقـی 
کار مـا نقشـی داشـته اسـت یـا خیـر. امیـدوارم بلنـد نظرتـر از ایـن چیزهـا باشـد.  در سـختی 

کرد. بـه هـر صـورت در موقعیتـی در ایـن مـورد هـم بـا او صحبـت خواهـم 
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کنـد و چند امضا  باالخـره موقـع خـروج حقیقـت موفـق شـده بود چند دقیقـه با او صحبت 
بگیـرد. معلـوم شـده بـود تـا شـنبٔه دیگـر در تهران نیسـت. شـنبه هم که من مسـافر بودم. 
ع اسـتخدام  وقـت بـرای تعییـن جلسـه ای دیگـر نبـود. خوشـحال بـودم دسـت کم موضـو
کار الزم بـود، یا شـاید تلف شـد،که اصا در  مهندسـان حـل شـد، و چقـدر انـرژی بـرای ایـن 

ک الزم نبـود. امـا این شـرایط کشـور اسـت که بایـد پذیرفت. شـرایط مدیریتـی چـاال

کمی آرام شدم!

9۰/5/26
چهارشنبه

ع آنهـا  گفتـم موضـو کـردم و  امـروز قـرارداد مهندسـان بـه جریـان افتـاد. بـا آنهـا صحبـت 
که توربن از آنها محاسبات  کار آنها هم جویا شدم. شنیدم  برای من مهم بوده است. از 
کنـد. نگـران  ُکنـد  کـه شـاید تهیـه اسـناد بـرای همایـش بررسـی را  جزئی تـر خواسـته اسـت 
کنـم. از خانـم عزیـزی، مهنـدس تـازه  شـدم. بایـد هفتـٔه بعـد بـا آرنـه و توربـن صحبـت 
کنـد دفـاع رسـاله اش را جلـو بینـدازد تـا بتوانـد زودتـر  اسـتخدام شـده، هـم خواسـتم سـعی 

گـروه به سـوئد بـرود.  بـا 

کاهـش یافـت.  کمـی از نگرانـی مـن  آنچـه می خواسـتم تـا امـروز انجـام شـود انجـام شـد. 
خسروشـاهی بـرای همایشـی در مـورد همـکاری نجومـی ایـران بـا انگلیـس رفـت. ایـن 
کـه تعـداد بیشـتری از همـکاران مـا درگیـر  گسـترش اسـت و خوشـحالم  همـکاری در حـال 

هسـتند. 

کولینـز از IAP میهمـان مـا هسـتند.  ک  ایـن هفتـه خانـم دکتـر محیایـی و همسـر وی ژا
ک می گفـت رئیـسIAP، رئیـس شـورای ESO اسـت. بـه او گفتـم که چه نامه ای سـال  ژا
کـه از همـکاری بـا INO رسـمًا عـذر خواسـته اند. قـرار شـد ایـن  گذشـته از ESO داشـتیم 
ع بی خبـر  کنـد. رئیـس شـورای ESO بـه احتمـال زیـاد از ایـن موضـو ع را پیگیـری  موضـو
کنـد. شـاید عضویـت مـا در CERN بـه ایـن  ح  ع را در شـورا مطـر اسـت و می توانـد موضـو

کنـد. کمـک  ع  موضـو
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9۰/5/29
شنبه

شـنبه بعدازظهـر بـه قطـر رسـیدم و فـورًا بـه هتـل رفتـم. خالـد السـوبی تلفـن زد و قـرار شـد 
کـز  بعـد از افطـار همدیگـر را ببینیـم. سـاعت 9 بـه وقـت محلـی آمـد و رفتیـم بـه یکـی از مرا
خریـد در یـک قهوه خانـه نشسـتیم. صحبـت از همـه طـرف شـد سیاسـت، قطـر، ایـران، 
ح تلسـکوپ او. معلـوم شـد آنچـه می خواهنـد  خاورمیانـه، مسـلمانان و سـرانجام از طـر
یـک  بـرای  )شکسـتی(،  انکسـاری  سـانتی،   1۰-8 تلسـکوپ  سـه  اسـت،  کوچکـی  چیـز 
کـه در سـه نقطـه، آمریـکا، الپالمـا، و احتمـااًل ایـران یـا آفریقـای جنوبی نصب  »برداشـت« 
ح قـرار اسـت در چنـد هفتـٔه آینـده  شـود. تلسـکوپ ها روباتیـک خواهنـد بـود. اعتبـار طـر
بررسـی شـود. از تصویـب آن در بنیـاد قطـر مطمئـن بـود. آنچـه از مـا می خواسـت قلـه ای 
کثـر در یـک سـال  تاریـک بـا زیرسـاخت الزم بـود. و اینکـه بتوانیـم امـکان نصـب را حدا

کنیـم.  آینـده فراهـم 

9۰/5/3۰
یکشنبه

بعدازظهـر سـاعت 5 بـه هتـل چنگیزخـان در لوند رسـیدیم. طبق معمول مسـیر از راه آهن 
تـا هتـل را پیـاده رفتـم. همـه چیـز آرام و بی دغدغه بود.

که در سـفرهای  گذاشـته شـده بود. از نوعی  که رسـیدم باز هم یادداشـتی برای من  هتل 
گانه نوشـته ام. قبل هم بود. اصًا خوشـم نیامد. در این مورد یادداشـت هایی جدا

 مجیـد آل ابراهیـم سـاعت 6 آمـد. دو سـاعتی بـا هـم قـدم زدیم و از هر در سـخنی گفتیم. 
کـه بـه  کردیـم. از وظایفـی  کـه بـه تفصیـل صحبـت  کار رصدخانـه می دیـد  اشـکاالتی در 
کـه بعضـی محاسـبات چـک  بـود  ایـن  از  نبـود. نگـران  او اسـت در LTG راضـی  عهـده 
کسـی نیسـت مجموعه-کارهـا و امـور  نمی شـود و نهایـت آن معلـوم نیسـت. دیگـر اینکـه 
کارهـای مختلـف را ببینـد، مهنـدس سیسـتم نداریـم. بایـد بـه دیدگاه هـای  واسـط میـان 
کـه از ایـران می آیند،  کـه اعضـای  تیم  او هـم توجـه می کـردم. نگرانـی از ایـن هـم داشـت 
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یـا اینکـه  کارایـی الزم را نـدارد،  رفـت و آمـد و اقامـت آنهـا در این جـا بی برنامـه اسـت و 
کـه ایـن نگرانـی مـن  گفتـم  درصـد قابـل توجهـی از ایـن بازدیدهـا ضـروری نیسـت. بـه او 

گرچـه آرنـه چنـدان نگـران نیسـت. کـرده ام  کنتـرل را شـدیدتر  هـم هسـت و 

ح شـد. می گفت  صحبـت بهـروز افضلی فـر و برنامـٔه دانشـجوی دکتـری شـدن او هـم مطر
هزینه هـای او بـه شـدت زیـاد اسـت و بـه فکـر گرفتـن منـزل هـم نیسـت، چـون عـادت بـه 
کـه آرنـه چنـدان نگرانـی را نـدارد که  کـرده اسـت. دیگـر این کـه ابـراز نگرانـی می کـرد  هتـل 
بهـروز در آینـده در سـوئد یـا اروپـا بمانـد و بـه ایـران برنگردد. حتی یک بـار اوائل گفته بود 
گـر ایـن مهندسـان در سـوئد هـم بماننـد خـوب اسـت، مهنـدس خـوب بـه سـوئد اضافـه  ا

کـه بتـوان بـه راحتی از آن گذشـت. ع سـاده ای نیسـت  خواهـد شـد. بـه هـر حـال موضـو

9۰/5/31، 22 اوت 2۰11
دوشنبه

کـرد. بقیـه  صبـح بـه دفتـر LTG رفتـم. آرنـه طبـق معمـول صبـح زود آنجـا بـود و در را بـاز 
دیرتـر آمدنـد. رضـا روانـی، اصغـر جعفـرزاده و بهروز افضلی فـر هم در هتل بودنـد که دیرتر 
کره. فهرسـتی هم مـن آماده  کـرده بـود بـرای مذا آمدنـد. فهرسـت بلنـد باالیـی آرنـه آمـاده 
کـردم اواسـط سـپتامبر  گفتـم راسـتی برنامه ریـزی  کـه  کردیـم  کـرده بـودم. بحـث را شـروع 
کار را سـامان بدهـم. بعـدًا  گفـت پـس بـروم ایـن  کـرد و  بـه الپالمـا بـروم. بحـث را عـوض 
کـه بـا  پشـیمان شـدم ایـن امـور را بسـیار جـدی می گرفـت. جلسـٔه مـا تعطیـل شـد و رفـت 
کارهـای  کنـد، البتـه در آن میـان  آژانـس مسـافرتی تمـاس بگیـرد و برنامـٔه سـفر را جـور 
گزارش هـای بخش هـای مختلـف را پـی می گرفـت. تنهـا فرصـت شـد  جـاری مرتبـط بـا 
کنتـرل تلسـکوپ  کـه مسـئول بخـش  جلسـٔه معارفـه ای بـا تومـاس الـم داشـته باشـیم. او 
کـرده اسـت و همیـن باعـث  EELT اسـت چنـد ماهـی اسـت همـکاری بـا INO را شـروع 
گروه  کار ما در این بخش شـده اسـت. مشـخصًا نظر او را در مورد دو عضو  رشـد چشـمگیر 

کنتـرل خودمـان جویـا شـدم. راضـی بـود و امیـدوار.

کـردم. آمـاده آمـدن بـه ایـران  بعدازظهـر چنـد جلسـه داشـتم بـا درودی مفصـل صحبـت 
بـود بـرای تعییـن تکلیـف و اینکـه حکـم خـودش را بـرای انتقـال بـه پژوهشـگاه بگیـرد. 
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کردیـم. بـه نظـر  کارش. طراحـی آداپتـور فعـًا و عایقـش بـرای آینـده صحبـت  درمـورد 
می رسـد دسـت کم در شـش مـاه آینـده تمـام وقـت درگیـر ایـن طراحـی اسـت. بـا آرنـه هـم 
کـردم. یکـی از مسـائل حاد مـورد بهروز  مفصـل در مـورد جزئیـات برنامه هایمـان صحبـت 
کارهـای مـا در طـول دوران  افضلی فـر بـود، هزینه هـای او، وظایفـش، چگونگـی انجـام 
کنیـم و بحـث را در  تحصیـل و از ایـن دسـت نکته هـا. قـرار شـد محاسـبه مالـی را مسـتند 

کنیـم.  تهـران در دو سـه هفتـه آینـده تکمیـل 

صحبـت  حبیـب  پیشـنهادی  تغییـرات  و   .back focal dist تغییـرات  درمـورد  جملـه  از 
کـه بـا بررسـی های خودش و  کـرد  کـه او بسـیار خوشـحالی خـود را ابـراز مـی  گفتـم  کردیـم. 
خانـم دشـتدار توانسـته اسـت پیشـنهاد بهتـری بدهـد و تیـم لونـد، آرنـه و متـه، را راضـی 
کـرد. معلـوم بـود از افـراط حبیـب در انعـکاس  کنـد. آرنـه محترمانـه ایـن برداشـت را رد 
کننـد و  کـه همـه مشـارکت  رویدادهـا چنـدان راضـی نیسـت. می گفـت مهـم ایـن اسـت 
کـه »اعتبـار دهی« به خـودش چنـدان اهمیت نـدارد. و به  ح پیـش بـرود. واضـح بـود  طـر
کـه دیگـران بـه خودشـان بی جهـت می دهنـد گذشـت کند. راحتـی می تـوان از اعتمـادی 

9۰/6/1
سه شنبه

صبـح صحبت هـای انفـرادی ادامه داشـت. از آرنه شـنیدم مهنـدس چینی که صحبتش 
بـرای همـکاری تمام وقـت بـا مـا شـده بود انصراف داده اسـت. با نفر دومـی هم مصاحبه 
کـرده بـود ولـی نپسـندیده بـود. جلسـه ای طوالنـی صبـح بـا آرنـه و توربـن داشـتم پیرامون 
شـدم.  جویـا  مجیـد  مـورد  در  را  آنهـا  نظـر  سیسـتم.  مهنـدس  یـک  اسـتخدام  ع  موضـو
کسـی  کـه از میـان مهندسـان موجـود چـه  توربـن موافـق نبـود. همـٔه جوانـب را سـنجیدم 
احتمـااًل بتوانـد ایـن نقـش را بـه عهـده بگیـرد. ضعـف آل ابراهیـم در نوشـتن انگلیسـی 
گرچـه مـن بـه نظـرم رسـید او و سـپهر  کـه می گرفتنـد.  یکـی از اشـکال های اساسـی بـود 
کار برآینـد. امـا ایـن ایـده هـم بـه جائـی نرسـید. پیشـنهاد  هـم شـاید مشـترکًا از عهـده ایـن 
سـپهر هـم بـه نظـر مـن عملـی نمی آمـد. در نهایـت پیشـنهاد شـد خانـم عزیـزی، مهندس 

جدیداالسـتخدام، را بـرای ایـن مـورد محـک بزنیـم. تصمیـم سـختی اسـت! 
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گـزارش دادنـد از بخش های مختلف تلسـکوپ و محفظه  بعدازظهـر 4 سـاعت همـٔه تیـم 
و پیرامـون آنهـا بحـث شـد. گرچـه هنـوز راه طوالنـی در تعریف مفهومی پـروژه هم داریم، 

کارهـا بـه وضوح دیده می شـود. غ در  امـا پیشـرفت  و بلـو

]...[

9۰/6/2

چهارشنبه

و  آرنـه  بـا  بعـد  یافـت.  ادامـه  کـرات  مذا برخـی  و  بـودم  دفتـر  در  ظهـر  نزدیـک  تـا  صبـح 
همسـرش بـه جنـگل او در نزدیکـی لوند رفتیم. نزدیک سـه سـاعت در جنـگل راه رفتیم. 
کار بـدون دغدغه،  کـرد همـراه بـا  چـه آرامشـی! چـه می شـد بـا ایـن آرامـش می شـد زندگـی 

ع قـدم زدن دیـروز صبـح زود. کـه معمـواًل در ایـران داریـم، یـا از نـو از نوعـی 

9۰/6/5
شنبه

امـروز بعـد از دو روز در راه و تعطیلـی بـاز در الرک بـودم. از همـان ابتـدای صبـح دردسـرها 
بـه سـراغم آمـد؛ خبـر دادنـد دیگـر به طریـق الکترونیکی نمی تـوان برای آرنه ویـزا گرفت. 
کـه بخـش مالـی قـول قطعـی داده بود،  روز از نـو و روزی از نـو! خبـر دادنـد پرداخت هایـی 
انجـام نشـده اسـت؛ و همین طـور چنـد مشـکل دیگـر. صبـح بـه ایـن ترتیـب شـروع شـد. 
گرفـت. هفتـٔه پیـش در لونـد صبـح زود از هتـل پیـاده در هـوای لطیـف  خـودم خنـده ام 
کلمه پیشـرفت تلقی می شـد.  کار می کـردم و بحث. هر حرف و  می رفتـم دفتـر. بـا آرامـش 
بی دردسـر. حـاال هـر لحظـه بایـد انتظـار یـک خبـر بـد را داشـت. چـرا ایـن همـه همدیگـر 
بیمـاری  ملـت  عجـب  نیسـتیم!  دیگـران  مشـکل  حـل  فکـر  بـه  چـرا  می گیریـم.  »گاز«  را 
یـادم  بـه یک بـاره  کرده انـد.  مـا  بـا  و دیگـران چـه  کرده ایـم،  بـا خودمـان  هسـتیم! چـه 
کـه در هتـل، در دوحـه، در انتظـار دوسـت قطری بـودم و در البی هتل  افتـاد هفتـٔه پیـش 
گفـت  کـرد، و بـا لبخنـدی  فکورانـه نشسـته بـودم. خانمـی از مسـئوالن هتـل آمـد، سـام 
چـرا در فکریـد ،غمگیـن هسـتید،کاری می توانیـم برای تـان انجـام دهیـم؟ همیـن چنـد 
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کـرد و گفتـم ممنـون، نـه، تنهـا منتظر هسـتم. چـرا دیگـران می توانند  کلمـه نیـش مـرا بـاز 
کننـد و بخشـی دیگـر بـا ایـن همـه زحمـت. تـا ایـن حـد بی دغدغـه زندگـی 

چـرا راحتـی بـه مـا نیامـده اسـت؟ یـادم نمـی رود اوائـل انقـاب، بـا وجـود جنـگ، انقـاب 
فرهنگـی و ... این قـدر مـا دغدغـه نداشـتیم. ایـن سـال ها بـد جوری به اسـم اسـام، و به 
کـردن و انجام وظایف  کار  اسـم اخـاق، بـه جـان هم افتاده ایـم. به جای اینکه فرهنگ 

و کمـک بـه دیگـران در امـور کشـور را بـه یکدیگر یـاد بدهیم.

کـه معلـوم بشـود حکمـش چگونـه  امـروز احمـد درودی هـم آمـد. هنـوز بـه زنجـان نرفتـه 
صـادر خواهـد شـد. بـه هـر حـال بـه نظـر می رسـد انتقـال یـا ماموریـت او بـه پژوهشـگاه 
قطعـی اسـت. در مـورد چگونگـی همـکاری و حضـور او در لونـد بایـد تصمیـم بگیریـم. 

کـره شـد بعـد از تعطیـات عیـد فطـر بـه زنجـان بـرود بعـد بـه تهـران! کمـی مذا

9۰/6/12
شنبه

الریجانـی  دارد.  ابهـام  زیـاد  کارهـا  می کنـم.  خسـتگی  احسـاس  زیـاد  هـم  بـاز  یـا  هنـوز، 
هیـچ گاه در دسـترس نیسـت. علـت آن هـم معلـوم نیسـت. تصمیم گیری هـای اساسـی 
کـردن دستورجلسـه  روی میزمانـده اسـت؛ جلسـه بـا معـاون علمـی رئیس جمهـور ،آمـاده 
کنید تازه وقتی در جلسـه  کـدورت وزارت بـا معاونت علمـی و ... تصور  بـرای دولـت، رفـع 
کار بسـیار سـخت شـده است.  کار اسـت.  تصمیمی گرفته شـود تا اجرا شـود خودش چقدر 
کشـور اسـت، اما بخش دیگر ناشـی  بخشـی از این سـختی قطعًا ناشـی از اوضاع سیاسـی 

کـه بسـیار از اعصـاب هزینـه می بـرد. از روش هـای خـاص مدیریتـی در پژوهشـگاه 

کارهـای بـزرگ را درایـران شـروع می کردیـم؟ بـرای ایـران زود بـود؟  آیـا مـا نبایـد ایـن جـور 
کارهـای  کنـون بـرای اجـرا و بـه راه انـدازی  فکـر می کنـم ایـن حـرف درسـتی باشـد امـا تا

بـزرگ بعـد از انقـاب تـا ایـن حـد خسـته نشـده بـودم.
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بعدازظهـر آرنـه آمـد. جلسـه مدیریتـی داشـتیم. قـرار گذاشـتیم هفتـٔه آینده دو روز سـمینار 
کارهایشـان را بدهند  کـه همه گزارش  ح،  بگذاریـم بـه عنـوان همایـش بررسـی داخلی طر

و بقیـه درجریـان قراربگیرند!

9۰/6/13
یکشنبه

یـک  گانـه هـر  بـود جدا قـرار  گانـه جلسـه داشـتیم.  بـا چهـار مشـاور جدا امـروز بعدازظهـر 
گـر اشـکال اساسـی دارد  ح اولیـه خودشـان از ایسـتگاه 2 را بیاورنـد تـا بررسـی کنیـم. و ا طـر
ح از شـرکتی متوسـط  کننـد. یـک طـر ح  گـر آنهـا هـم سـوالی داشـتند مطـر یـادآور شـویم و ا
ح دیگـری از  گرچـه اشـکال هایی داشـت امـا قابل توجـه بـود. طـر بـا فکـر و ابتـکار بـود. 
کـه بـرای ارائـه آن هـم 8 نفـر از مدیرعامـل تـا مدیـر طراحـی و چنـد  یـک شـرکت بـزرگ 
زیـاد.  ابتکارهـای  بـا  چشـم گیربود  انصافـًا  بودنـد.  آمـده  مختلـف  بخش هـای  مهنـدس 
کـه به نظر می رسـید بـا آن قابل  تنهـا ایـراد اساسـی اینکـه بـا توپوگرافـی محـل نمی خوانـد 
کشـید احسـاس  از 4:35 سـاعت طـول  کـه بیـش  ایـن جلسـات  از  تطبیـق اسـت. پـس 
کًا امـور زیـر  کـردم زحمـات بی نتیجـه نبـوده اسـت. بـه آینـده سـاختمان ایسـتگاه 2، و 
سـاختی رصدخانـه خوش بیـن شـدم. فـردا قـرار اسـت آرنـه و حبیـب و سـپهر بـا اسـتفاده از 
کـه بـه نزدیکـی قلـه رسـیده اسـت به قلـه برونـد و محل گمانـه بـرای آزمایش هایی  جـاده 
کار  ع در  کننـد. هـر بـار پیشـرفت از ایـن نـو ژئوتکنیـک محـل نصـب محفظـه را تعییـن 

کاربیشـتر می کنـد. تحمـل مـن را بـرای ادامـه 

9۰/6/1۷
پنج شنبه 

مکانیـک  بخـش  کـه  اسـت  نگـران  درودی  داشـتیم  متعـدد  جلسـه های  روز  چنـد  ایـن 
کمکـی بکنـد. همـٔه  گذشـته در طراحـی مهندسـی آداپتـور بـه او  نتوانسـته اسـت در هفتـٔه 
آنهـا بـه شـدت مشـغولند تـا سـندهای الزم بـرای همایـش بررسـی آمـاده بشـود. قـرار شـد از 

کنیـم. کمکـی پیـدا  بیـرون بـرای او 
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سـفر مـن بـه الپالمـا، و جزئیـات بازدیـد از قلـه نهایـی شـد. 26 شـهریور بـه لونـد مـی روم و 
از آنجـا بـه ِتِنریـف.

کـه  در هفتـٔه آینـده بایـد وضعیـت تمدیـد یـا افزایـش رقـم قـرارداد بـا LTG نهایـی شـود، 
مسـئله دکتـری بهـروز بخشـی از آن بسـتٔه مـورد بحـث اسـت. در توجیـه افزایـش مبلـغ 
آرنـه  از  کـه  بـود  پرداختـه شـده  افضلی فـر  تفصیـل درمـورد دکتـری  بـه   LTG بـا قـرارداد 
بـا چـه مجـوز  بگوینـد شـما  در جایـی  نگرانـم  بشـود.  آن بخـش حـذف  تمـام  خواسـتم 
کـه او بـرای پیشـرفت بهتر و سـریع تر  »دانشـجو اعـزام« کرده ایـد. تلقـی مـا بایـد ایـن باشـد 

لونـد مسـتقر می شـود. کار در 

به نظر می رسد می توانیم خودمان را به موعد مقرربرای همایش بررسی برسانیم.

9۰/6/23
چهارشنبه

هفتـٔه شـلوغی بـود. یکشـنبه سـرانجام جلسـه بـا الریجانـی تشـکیل شـد. مـن در تهـران 
نبـودم، امـا خواسـتم حبیـب و حقیقـت بـه جلسـه برونـد و از قبـل نگویند که من نیسـتم. 
کارهایمـان عقـب بمانـد. همین جلسـه باعث شـد موافقت او  نگـران بـودم لغـو شـود و بـاز 

گامـی بـه جلـو برویـم. کنیـم و  را در چنـد مـورد جلـب 

کان  ح هـای  طر مسـئول  و  جمهـوری  ریاسـت  علمـی  معاونـت  از  رحیمـی  دکتـر  دیـروز 
کـه دارد به قله می رسـد در  تمـاس گرفـت و جویـای پیشـرفت جـادٔه دسترسـی شـد. گفتم 
که معاونت  گفتم خوب اسـت مراسـمی باالی قله داشـته باشـیم  دو یا سـه هفتٔه آینده و 

کنیـم. هـم حضـور داشـتته باشـد. عاقه منـد بـود و قـرار شـد هماهنگـی 

امـروز سـمینار یـک روزه مـا در الرک برگـزار شـد. همـه تیـم حضـور داشـتند، و تمام پـروژه را 
کار  کـه از زاویه هـای مختلـف از  کردیـم. احسـاس خوبـی بـه همـه دسـت داده بـود  مـرور 
باخبـر باشـند.در عیـن حـال تمریـن خوبـی بـود بـرای همایـش بررسـی در اسـفند مـاه. بـه 
وضـوح داریـم وارد فـاز جدیـدی می شـویم و تیـم مهندسـی اتـکا بـه نفـس جالبـی پیـدا 

کار را درک می کننـد. کـرده اسـت. درعیـن حـال همـه حجـم 
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9۰/۷/6
چهارشنبه

دیـدن  بـرای  قنـاری  جزایـر  سـپس  و  لونـد  بـه  هفتـه ای  یـک  سـفر  از  گذشـته  جمعـٔه 
سـاختمان  رصدخانـه،  الپالما،جـادٔه  دیـدن  برگشـتم.  اروپـا  شـمالی  تلسـکوپ های 
نیـز مرکـز  بـه عـاوه مرکـز تحقیقـات در خـود جزیـره و  پشـتیبانی، و خـود رصدخانه هـا، 
تحقیقـات نجومـی )اسـپانیایی ها( در بخـش de Laguna از جزیره ِتِنه ریف آموزنده بود. 
کـه از تنـه ریـف بـه الپالمـا و بـاالی قلـه رفتـم. مشـغول  روز سـه شـنبه هفتـهء پیـش بـود 
کـه تلفـن همراهـم زنـگ زد. آقـای مهنـدس بیـدار بـود  بازدیـد از تلسـکوپ هرشـل بـودم 
را  آنهـا  ویـزای  سـوئد  سـفارت  گفـت  و  بـود  آشـفته  شـده.  اسـتخدام  تـازه  مهندسـین  از 
گفتم ایران نیسـتم باشـد پیگیری می کنم. دو دلیل می توانسـتم برای  نپذیرفته اسـت. 
کنسـول  ع در نظـر بگیـرم. یکـی این کـه مشـکلی درمـدارک داشـته باشـند و یـا  ایـن موضـو
گـروه مـا آشـنا نیسـت، یـا این کـه مشـکل جـدی اسـت و بـه دلیلـی  کـه بـا  جدیـدی اسـت 
می خواهنـد بـه پـروژه لطمـه بزننـد. انگیزه دوم زیـاد محتمل نبود، اما امکان داشـت. به 
کـرد تـا این کـه روز بعـد تمـاس بـا دفتـر در تهـران گرفتـم.  ع ذهنـم را درگیـر  هـر حـال موضـو

کـه اشـکالی در خـود سـفارت بـوده و قـرار اسـت مرتفـع شـود.  بـه نظـر می رسـید 

انـگار چندیـن مـاه  ایـن چنـد روز اول مهـر روزهـای بسـیار پـرکار پیچیـده ای بود.کارهـا 
کارهای ریز و درشـت هجوم  مانده اسـت، یک دفعه از همه طرف قرارها، همایش ها، و 
معمـاری  مشـاور  انتخـاب  ع  موضـو مهمتریـن  رصدخانـه  ح  طـر چارچـوب  در  مـی آورد. 
ع  بـرای سـاختمان شـماره 2 مـا، رصدسـرا )؟( و پیچیدگی هـای مرتبـط بـا آن بـود. موضـو
ویـزای آرنـه، رفتـن مهندسـان به لوند، ناهماهنگـی در رفتن مهندسـان ،مدیران، عاقٔه 
کـرده اسـت(، و قـرار بـا آرنـه  مهندسـان بـه حضـور در لونـد )پرداخـت و ... بـه آنهـا مـزه 
گذاشـتن بـدون مشـورت بـا مـن، حتـی رفتـن آنهـا بـدون خبر دادن بـه دفتـر، و همین طور 

کـرده اسـت. کارهـای ریـز و رشـت بسـیار ایـن روزهـا درگیـرم 
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9۰/۷/28
پنج شنبه

االن سـاعت 14:3۰ اسـت و مـن درشـهرک طالقـان هسـتم. در رسـتوران صـدف! بـرای 
کارهـای اداری بعـد از چنـد هفتـه برنامه ریـزی موفـق شـدم بیایـم. ایـن ماه مهـر، کم مهر 
و پرتنـش بـود، شـاید هـم ایـن وضعیـت ادامـه داشـته باشـد. تنهـا امـروز در هـوای تمیـز 
کمـی بـه مـن آرامـش داد چنـد سـطری بنویسـم. و زیبـای طالقـان بـا درختـان رنگارنـگ 

آنچـه بـه رصدخانـه مربـوط اسـت اتمـام جـادٔه دسترسـی بـه قله گرگش اسـت. ایـن هفته 
بـا مدیـران از معاونـت علمـی ریاسـت جمهـوری بـرای بازدیـد بـه قلـه  تمـام شـد و فـردا 
کار ژئوتکنیـک قلـه بـه بهـار سـال آینـده افتـاد، امـا هفتـه آینـده آزمایش هـای  می رویـم. 
ژئوتکنیـک مربـوط بـه محـل ایسـتگاه 2، پشـتیبانی رصدگـران، انجـام می شـود. شـرکت 
ح آنها بهتریـن نبود،  هرم پـی هـم در نهایـت بـه عنـوان معمـار و مشـاور انتخـاب شـد. طـر
کردنـد و ظاهـرًا  امـا مطمئن تریـن بـود! مهندسـان هـم از رصدخانه هـای الپالمـا بازدیـد 
بسـیار راضی هسـتند، دلشـان می خواسـت فرصت بیشـتری بود تا بیشـتر سـوال می کردند 

و بـا دقـت بیشـتر نـگاه می کردنـد.

بحث هـای تیـم مهندسـی بـا توربـن هـم نتیجه بخش بوده اسـت، به خصـوص تصمیم 
کـه بـا آنهـا  صحبـت کنم، امـا هفتٔه آینـده تا آمدن  درمـورد یاتاقان هـا. هنـوز برنگشـته اند 
کـه هنـوز مشـکل ویـزا دارد، بحث هـای مفصلـی خواهیـم داشـت. زمـان  آرنـه،  مجـدد 

کـردم. برگـزاری Review Meeting قطعـی شـد و آن را بـا ICTP هماهنـگ 

گریبـان بـودم. ابتـدا یکـی از وبگاه هـای  گـوار دسـت بـه  گذشـته بـا رویدادهـای نا هفتـٔه 
کـه بـه چنـد اسـتاد مـا  کـرده بـود  خبـری نامـه ای از یـک دانشـجوی فیزیـک شـریف چـاپ 
که برای همایش به اسـرائیل رفته ام  گفته بود  کرده بود و از جمله مجددًا از من  توهین 
گلشـنی بدتـر از اینها را  و از ایـن دسـت مطالـب. بـرای مـن ایـن حرف هـا عـادی بـود. دکتر 
کـه ایـن مطلـب روی وبـگاه آمـده  گذشـته بـه مـن نسـبت داده بـود. فـردای آن روزی  در 
کـه چنـد  بـود روزنامـه صـدف وابسـته بـه انجمـن اسـامی مسـتقل دانشـجویان شـریف 
نفـری بیـش نیسـتند، همـان نامه هـا را، یا شـبیه آن را چـاپ کرده بود. دانشـکده ملتهب 
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کـه یـک روز  گرفتـه شـود  گذاشـته شـد نزدیـک بـود ایـن تصمیـم  بـود. شـورای اضطـراری 
کاس هـا تعطیـل شـود.کاری بـود بـرای اولیـن بـار بعـد از انقـاب، تبعـات آن هـم معلـوم 
کـه ایـن اقـدام همـگام تلقی شـود بـا ادعای آمریـکا. در ایـن روزها  نبـود. نگرانـی ایـن بـود 
کـه دو تبعـه ایرانـی در آمریـکا قصد ترور سـفیر عربسـتان سـعودی را داشـته اند. به هرحال 
که شـورا با رئیس دانشـگاه جلسـه بگذارند. روز یکشـنبٔه پیش  ع به این ختم شـد  موضو
کـه بـه  کـه ایـن التهـاب اوج داشـت شـب تـا سـاعت 9 بـا رئیـس دانشـگاه جلسـه داشـتیم 
خیـر گذشـت. فشـار درس و فشـار ایـن تنش هـا و کار رصدخانـه ایـن روزهـا بسـیار سـنگین 
کثر  بوده اسـت.  یک هفته قبل از رویداد در جلسـه ای به مناسـبت شـروع ترم در حضور ا
گر انیشـتین هم به این دانشـگاه تقاضای اسـتخدام  گفته بود، ا اسـاتید رئیس دانشـگاه 
ع اسـتخدام دکتـر واعظـی، جوانـی 22  مـی داد پذیرفتـه نمی شـد. اشـاره داشـت بـه موضـو
کـه بسـیار اسـتثنایی اسـت. از یـک خانـواده روحانـی اسـت، حافـظ قـرآن اسـت،  سـاله، 
کـرده، یـا خـود رئیـس دانشـگاه بـا او مخالـف اسـت. ایـن شـاهدی  گزینـش مخالفـت  امـا 
کـه در وزارت روی می دهـد. بـدون شـک می خواهنـد علـم را در قالـب  اسـت بـر اقداماتـی 
شـریعت )بـه نـام فرهنـگ( محـدود کنند. دوران سـختی اسـت. هنوز از ایـن اوضاع کمی 
کـه دیـروز رسـانه ها از قـول وزیـر و شـورای رٔوسـای دانشـگاه هـا اعـام  آرام نشـده بودیـم 
کـرد از ایـن پـس دانشـگاهیان حـق ندارنـد مقـاالت خـود را درمجموعـه Elsevier چـاپ 
کـه امتیـاز منفـی داده خواهـد شـد.  کننـد، وگرنـه بـه آنهـا نـه تنهـا امتیـاز داده نمی شـود 
اصـًا تصـور نمی کـردم رٔوسـای دانشـگاه ها چنیـن تصمیـم احمقانـه ای بگیرنـد؛ آن هـم 
گهـی، بـدون بحـث یـا بدنـٔه دانشـگاه ها، بـدون اجمـاع، بـدون سـنجش  بـدون پیش آ
کمیت به این سـمت مـی رود که دوران  تبعـات آن. اوضـاع عجیبـی اسـت. بـه نظرمـن حا
کـه در تمـام شـئون مـردم مداخلـه می کنـد،  کمیـت تـا حـدی  کنـد؛ حا کپـی  سـلجوقیان را 
امـا هم زمـان  کشـوری مقتـدر ایجـاد می کنـد،  افزایـش می دهـد،  را  قـدرت نظامـی خـود 
کار و ذکـر اهلل  تفکـر را محـدود می کنـد، ابتـکار را ازمـردم می گیـرد، مـردم را روبات هـای 

کـه می دانیـم. می خواهـد! آخـرت سـلجوقیان را هـم 

وزارت علـوم بـه ویـژه بسـیار دقیـق ایـن ایـده را پیـش می بـرد. بـه طـوری سـامانمند نظـر 
کامـل از  خـود را در تمـام شـئون دیکتـه می کنـد، ابتـکار عمـل در ادارٔه دانشـگاه را بـه طـور 
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کننـد و کجا  کـه می گویـد مقاله هـا را کجـا چاپ  هیئـت علمـی می گیـرد، حـاال هـم او اسـت 
چـاپ نکنند!

و می نوشـتم،  ع صحبـت می کـردم  ایـن موضـو آشـکارا درمـورد  دلـم می خواسـت  خیلـی 
همچنیـن در مـورد تهمت هـای مربـوط بـه جاسوسـی بـرای اسـرائیل. یـک نگرانـی عمـده 
کاربـاز مـی دارد: رصدخانـه ملـی! می دانـم که وزارت چشـم دیدن مـن را ندارد.  مـرا از ایـن 
بـار  گذشـته حتـی چنـد  کار را خراب تـر می کنـد. در ماه هـای  از آنهـا  کوچک تریـن انتقـاد 
کرده اسـت، تا شـاید  ح رصدخانه حمایت  که مثًا از طر کنم  کردم از وزارت تعریف  سـعی 
کـه ایـن حرف هـا را زده ام درونـم خـراب شـده اسـت!  کار را سـخت تر از ایـن نکننـد. هربـار 
که انسـان ]...[ اسـت. او را  ابلهان سـودجوی ناجوری هسـتند. بدتر از همه  ]...[  اسـت 
خـوب می شناسـم. پشـت پـرده اسـت در ]...[ امـا تعیین کننـده و خراب کننـده. نمی دانـم 
فقـط ]...[  اسـت یـا از جـای خاصـی حمایـت می شـود. درهـر حال خیانت به علم و کشـور 

می کنـد.

بـه  مـا  کشـور  در  کشـورداری  اندیشـٔه  نمی کـردم  فکـر  هیـچ گاه  گذشـته  سـال  بیسـت  در 
کـه روحانیـت شـیعه باالخـره سـنت  ایـن سـمت بـرود. همـواره ایـن امیـدواری را داشـتم 
کـرد و به انشـعابات به نـام دین غلبه خواهد  آزادی خواهـی و آزادگـی را حکم فرمـا خواهـد 
کـه تصـورش را، دسـت کم بـه ایـن وضوح،  کـرد. امـا بـه نظـر می رسـد اتفاقـی افتـاده اسـت 

نمی کـردم و آن اینکـه روحانیـت و مذهـب دو شـّقه بشـود.

کـم و روحانیـت و مذهـب مردمـی. امـا مثـل این کـه ایـن اتفـاق  روحانیـت و مذهـب حا
نزدیـک چـه خواهـد شـد؟ هنـوز  آینـدٔه  انتخابـات 1388.  بعـداز  ویـژه  بـه  اسـت  افتـاده 
کـه حتمـًا از اصولگرایـان خواهد بود بتوانـد قدری عقل در  امیـدوارم رئیس جمهـور بعـدی 

کشـورداری واردکنـد، منظـورم خـرد مـدرن اسـت!
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9۰/۷/3۰
شنبه

کـه حـاال تمـام شـده اسـت. دکتـر رحیمـی  دیـروز بازدیـد داشـتیم از قلـه و جـادٔه دسترسـی 
کارشـناس وی از دفتـر معـاون علمـی رئیس جمهـور آمـده بودنـد. جـاده هنـوز اشـکاالت  و 
اساسـی دارد، امـا بـه هرحـال قله دسـترس پذیر اسـت. آقـای محمودی از شـرکت هرم پی 
همـراه مـا بـود بـرای بازدیـد مجدد از محل ایسـتگاه 2 و مشـورت پیرامـون آن. آقای دکتر 
کار راضـی بـود. موقـع برگشـت از قلـه و در محل ایسـتگاه 2 که نقشـٔه  رحیمـی از پیشـرفت 
کاربـری  کـرد. می گفـت  پیشـنهادی سـاختمان را بررسـی می کردیـم، اظهـار نظـر عجیبـی 
ایـن سـاختمان بایـد بـرای مـردم عـادی و منجمـان آماتـور باشـد. چـرا ایـن همـه هزینـه 
کـه منجم هـا  ومهندسـان بـه اینجـا بیاینـد. می تـوان محـل اسـتقرار را در همـان  کنیـم 
کـرد که وجود این سـاختمان در  ایسـتگاه 2 پاییـن قلـه دیـد. بـه سـختی می شـد او را قانع 

کنـش را نداشـتم!  نزدیکـی قلـه چقـدر اهمیـت دارد. از او انتظـار ایـن وا

کاشـان و همـکاران او در  موقـع برگشـتن در هتلـی در قمصـر بـرای نهـار رفتیـم که فرماندار 
آنجـا منتظـر مـا بودنـد. موقـع نهـار کمی از اهمیت پروژه صحبت شـد. الزم بود او با پروژه 
کاشـان برویـم و در دفتـر او  کـه قـرار شـد در آینـدٔه نزدیـک بـه  کنـد،  آشـنایی بهتـری پیـدا 
کـه بـه پـروژه  گـزارش مفصلـی بـه او و همکارانـش بدهیـم. بـه نظـر نرسـید شـخصی باشـد 
کاشـان آمدند. خسروشـاهی  کمک نکند! حقیقت و اربابی هم از فرودگاه یک راسـت به 
روز قبـل بـه تهـران رسـیده بـود. همگـی بودنـد و برگشـتن بـا هـم آمدیـم. موقعیـت خوبـی 

بـود بـرای همدلی بیشـتر.

9۰/8/۷
شنبه

هفتـه گذشـته رویدادهـای دانشـگاه و وزارت علـوم بسـیار ناراحت کننـده بـود و روی همٔه 
کارهـای مـا تاثیـر گذاشـت. از یـک طـرف پیچیدگی هـای داخـل دانشـگاه و از طـرف دیگـر 
کـه رٔوسـای دانشـگاه ها تصمیـم گرفته انـد انتشـارات Elsevier را تحریم  اعـان ایـن خبـر 



خاطرات رصدخانٔه ملی ایران    1۰5  

گیـر  کـه نشـان از حماقـت عمیـق مدیریـت عالـی دانشـگاه های مـا دارد. در  کننـد، خبـری 
ایـران و هـم  تـا هـم انجمـن فیزیـک  کنیـم  کـه اطاعـات دقیق تـری جمـع  ایـن شـدیم 
کننـد. متـن اولیـه آن روزپنج شـنبه نوشـته  اعضـای TWAS در ایـران بیانیـه ای صـادر 
کـه چنـد سـوال  شـد. همیـن اتفاقـات باعـث شـد نتوانـم حتـی بـه پیـام آرنـه پاسـخ دهـم 
کـرده بـود. امـروز بایـد در ایـن موردهـا  ح  کلیـدی را در مـورد مهندسـان مطـر و تصمیـم 
ع دکتـری بهـروز افضلی فر، نقش بقیٔه مهندسـان در تهران، و اسـتقرار  نظـر بدهـم؛ موضـو

کـدام تبعـات دارد. کـه هـر  درودی در لونـد تـا اسـفند مـاه 

اولیـن جلسـه بـا هرم پـی پـس از عقد قرارداد را هم چهارشـنبه داشـتیم. به نظرمی رسـد با 
کار می کنند. هنوز از نتیجٔه طراحی ایسـتگاه 2 مطمئن نیسـتم. عاقه 

9۰/8/14
شنبه

دکتـر  رئیس جمهـور، خانـم  فنـاوری  و  علمـی  معـاون  دفتـر  در  داشـتیم  امـروز جلسـه ای 
سـلطان خواه. جلسـه بعدازظهـر سـاعت 1 تنظیـم شـده بـود. قـرار بـود صبح همـٔه اعضای 
ح  برونـد، در چارچـوب طـر بیمارسـتان  بـه  آزمایش هـای پزشـکی  بـرای  ح  مدیریـت طـر
ایمنـی قلـه. امـا بـه علـت اینکـه الزم شـد بـرای جلسـٔه بعدازظهـر در پژوهشـگاه جلسـه 
گروه  ع پرونده پزشـکی  هماهنگـی برگـزار شـود، مـن از رفتـن بازماندم،که خود این موضو
و بررسـی آن را بـه عقـب انداخـت. سـاعت 1۰ صبـح در دفتـر الریجانـی جلسـه بـود با حضو 
گریـد. ح  ح شـتابگر ملـی، و آقـای دکتـر روحانـی، مجـری طـر دکتـر رحیقـی، مجـری طـر
کمبـود بودجـه مواجـه  کـه امسـال بـا  کلیـات و نیـاز بررسـی شـد. بـرآورد مـا نشـان مـی داد 
کنـون خریـد تجهیـزات بـرای اندازه گیـری سـرعت بـاد و غبـار  خواهیـم شـد. از جملـه هـم ا
متوقـف شـده اسـت. عـاوه بـر ایـن اعتبـاری بـرای بسـتن قـرارداد پیمانکاربـرای سـاخت 
که قرار اسـت در اسـفند ماه اتفاق بیفتد بودجه نداریم. از جمله جاده نهایی  ایسـتگاه 2 
گـر بخواهیـم بـه بحـران برنخوریـم، معلوم نیسـت  کـه قـرار اسـت سـال بعـد شـروع شـود، ا

کجـا بایـد بیایـد.  اعتبـار آن از 
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کشـید. از وزارت علـوم معـاون  جلسـه تـا 5 بعدازظهـر بـا حضـور خانـم سـلطان خواه طـول 
پژوهـش آقـای دکتـر مهدی نـژاد آمـده بود. قرار بـود دکتر طائب قائم مقـام وزیر هم بیاید 
کـه نمی آید. در مـورد مصوبه کذایی پرسـیدم  کـردم گفـت  کـه بـا او تلفنـی صحبـت  صبـح 
کـه مدتـی پیـش وزیربـه دولـت داده اسـت،که البـد در صـف دسـتور جلسـه اسـت.  گفـت 
کـه  کـه در چـه مرحلـه ای اسـت. ایـن مصوبـه همـان اسـت  کنـد  کـردم پیگیـری  خواهـش 
کمیسـیون ها بـه تصویـب  حـدود یـک سـال پیـش معاونـت علمـی بـه درخواسـت مـا در 
رسـاند و بـه هیئـت دولـت بـرد. در آنجـا وزیـر علـوم، دکتـر دانشـجو، بـه بهانـٔه این کـه در 
کـرد، مـا هنـوز بـه دنبـال همـان هسـتیم. متاسـفانه ایـن  ج  جریـان نیسـت از دسـتور خـار

کشـور. کان  نمونـه ای اسـت از مدیریـت نابه سـامان، و توسـعه نیافتگی مدیریـت 

ح شـد و خانم سـلطان خواه  ع دسـتور جلسـٔه دولـت هـم در ایـن جلسـه مطر همیـن موضـو
کنـد. مهدی نـژاد آدم متعصـب عجیبـی اسـت،  کـه آن را پیگیـری  از مهدی نـژاد خواسـت 
گام مثبتـی بـر دارد. امیـد مـن  نمی دانـم چـه بکنـد، جـز این کـه ندیـده ام در ایـن جهـت 
کمبودهـای مـا ثبـت شـد.  بـه دکتـر طائـب اسـت. در مـورد بودجـه هـم صحبـت شـد، و 
معاونـت هـم امـکان پرداخـت دارد امـا رفتـار وزارت مانـع می شـود. هنـوز صورت جلسـٔه 
ع هـا چگونـه ثبـت شده اسـت. در بخشـی  کـرد و دیـد ایـن موضو ایـن جلسـه را بایـد صبـر 
کـه  کـرد  ح بـود اسـتاندار اصفهـان هـم شـرکت  ع رصدخانـه مطـر کـه موضـو از ایـن جلسـه 
گونـه مسـاعدت داد  گرفـت و هـم قـول همـه  ح خـوب بـود. هـم در جریـان قـرار  بـرای طـر
کـه مـن آن  ع جـاده  از جملـه درمـورد مشـکل مـا بـا محیـط زیسـت، و بـه خصـوص موضـو
کـردم. قـرار شـد بـه زودی جلسـه ای در  ح اعـام  را بـه عنـوان امـری بحرانـی بـرای طـر
اسـتانداری اصفهـان بـا حضـور مسـئوالن اسـتان و نیـز معاونت علمی رئیس جمهـور برگزار 

شـود بـرای پیگیـری مـوارد اجرایـی.

9۰/8/19
پنج شنبه

پـس از آن جلسـٔه رئیس جمهـوری ایـن هفتـه خبـر ویـژه ای نبـود، جـز پیگیـری نظـارت 
انجـام  اسـت دکتـر جالـی  قـرار  کـه  بـا محفظـه  قلـه   CFD بـر محاسـبات و شبیه سـازی
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کار  کار نظـارت حرفـه ای انجـام شـود، ایـن بـار  دهـد. چـون برایـم اهمیـت داشـت بـر ایـن 
کـه عمًا در حد  کار نظارت می کرد  را جدی تـر گرفتـم. دفعـات پیـش خسروشـاهی بـر ایـن 
کـرده بـود خـودم خواندم و  کـه او تٔاییـد  گـزارش را  گـزارش کار هـم نبـود. آخریـن  خوانـدن 
ح کان تر بود  و از هر جهـت الزم بود که  کـردم. ایـن بـار طـر ایرادهـا را بـه جالـی منعکـس 
گرفته بودنـد! حدود یک ماه  دقـت بیشـتری می کردیـم. حتـی مهندسـان هم از من ایراد 
کـه از خبرگان این  پیـش در ایـن مـورد بـا دکتر شـیرانی، اسـتاد دانشـگاه صنعتـی اصفهان 
کـردم. سـال ها اسـت او را می شناسـم از زمانـی  گرفتـم  و بـا او مشـورت  رشـته بـود تمـاس 
کـرده بـودم. نتیجـه این  گـروه دینامیـک شـاره ها را راه انـدازی  کار  کـه در انجمـن فیزیـک 
کنـد. چـون آرنـه و جالـی عجله داشـتند که  ح جدیـد نظـارت  کـه قـرار شـد بـر ایـن طـر شـد 
گرفتـه  ح  گرچـه شـیرانی ایرادهایـی فنـی بـه طـر نتایـج را بـه همایـش بررسـی برسـانند، و 
کـردم. بافاصلـه  کـه جـواب داده نشـده بـود قـرارداد را امضـاء  بـود و سـوال هایی داشـت 
گرفتـم جلسـه ای بـا مشـارکت جالـی و شـیرانی بگـذارم تـا طرفین باهـم صحبت  تصمیـم 

کافـی انجـام شـود! کار بـا دقـت  کننـد. از ایـن طریـق امیـدوار بـودم، و هسـتم،که 

کـه جالـی اظهـار نظـر شـیرانی را دیـد و قـرار شـد جلسـه بگذاریـم رفتارهـای  از هنگامـی 
کـه در ایـن جلسـه باید خسروشـاهی  وآرنه حضور  نامنتظـر از او می بینـم. ابتـدا پیغـام داد 
گذاشـتم خسروشـاهی  کـردم. سـپس جلسـه ای بـا توافـق  داشـته باشـند،که مـن تعجـب 
کنـم و در آن روز نیسـتم ، تبریـز هسـتم. بـه  کـه مـن هـم می خواهـم شـرکت  پیغـام داد 
کـه حـدود یـک مـاه جلسـه بـه عقـب  خاطـر برنامه هـای آینـده ایـن بـه آن معنـی می شـد 
گفتـم نـه! همـان تاریـخ جلسـه باشـد. خسروشـاهی بعـد بـه دفتـر پیغـام داده  می افتـاده 
کـه مـن هـم صبـح از تبریـز می آیـم و شـب بر می گـردم. برایـم خیلی عجیب بـود رفتار  بـود 
کـدام بـا مـن صحبـت نکردنـد و از طریـق دفتـر پیغـام  کـه هیـچ  ایـن دو نفـر، بـه خصـوص 
کاسـه ای زیـر نیم کاسـه  کمـی بدبیـن بـودم می گذاشـتم بـه حسـاب اینکـه  گـر  می دادنـد. ا
اسـت! بـه هـر حـال قـرار دادی بـه مبلـغ ۷۰ میلیـون تومـان بـود، حـدود ۷۰ هـزار دالر! 
گذاشـتم بـه حسـاب ناپختگـی آنهـا.  و تاسـف می خـورم از اینکـه ایـن قـدر ناپخته انـد بـا 

این سـن! 
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کار  کـرات و  کنتـرل. قبـًا از آرنـه در مـورد مذا گـروه  چهارشـنبه جلسـه ای هـم داشـتیم بـا 
کـه در چـه وضعیتـی هسـتند.  گزارشـی دادنـد  بـودم.  پرسـیده  لونـد  در  تومـاس  بـا  آنهـا 
ع بـه نظـر می رسـید بـرای همایـش بررسـی آمادگـی دارنـد و برنامـٔه زمان بنـدی  درمجمـو
کرده انـد و بـه آن مسـلط اند.در مـورد سـخت افزارهای الزم نیـز  تـا اتمـام پـروژه را بررسـی 
گـر actuatorهـا را بـه جـای این کـه بنـا بـه اصـرار توربـن  صحبـت شـد. از جملـه این کـه ا
پنوماتیـک نگیریـم چـه می شـود. چـه مسـئله فنـی پیـدا می کنیـم؟ چگونـه پیش بینـی 
کنیـم. بـه نظـر می رسـد اتـکا بـه نفـس آنهـا  گـروه لونـد را تحمـل  عـدم همـکاری توربـن یـا 
کننـد. نگـران  بسـیار بـاال رفتـه اسـت. ادعـا می کننـد بعـد از ایـن می تواننـد مسـتقل عمـل 
کسـی مانند  که به اصطاح »خر ورشـان داشـته اسـت«. شکسته نفسـی های  این هسـتم 
کارشناسـان ورزیـدٔه بین المللـی اسـت دسـت کم می گیرنـد. آنچـه مـن  کـه از  تومـاس را، 
کـه ایـن دو نفـر، و البتـه مهندسـان دیگـر، در ایـن مـدت  را خوشـحال می کنـد ایـن اسـت 
گرفته انـد! ثمـرٔه پذیـرش مدیریـت سـاخت را بـه دسـت خودمـان  کوتـاه چقـدر چیـز یـاد 

بیشـتر و بیشـتر درک می کنـم.

9۰/8/26
پنج شنبه

کنتـرل بـود. بـه وضـوح  گـروه  گـزارش تفصیلـی  دیـروز بـا تیـم مهندسـی جلسـه داشـتیم. 
پیشـرفت در کارشـان دیـده می شـود. بـه نظـرم مـی رسـد وارد فـاز جدیدی شـده ایم. همه 

بخش هـا بـه شـدت مشـغولند، تیـم لونـد و تیـم تهـران.

کار ژئوتکنیک در ایسـتگاه 2را به عقب انداخت.  کاشـان  گذشـته در تهران و  برف هفتٔه 
راضـی  می شـود.  نهایـی  دارد  معمـاری  ح  طـر بکنیـم.  نمی توانیـم  کاری  بهـار  تـا  دیگـر 
کـه بـه  گمانه هـای ژئوتکنیـک دارنـد  هسـتم. امـا بـرای محاسـبات احتیـاج بـه نتیجـٔه 

تعویـق افتـاده اسـت.

کـره بـا قطـر هـم خـوب پیـش مـی رود. مـا آمادگـی خودمـان را بـرای اسـتقرار تلسـکوپ  مذا
سـال  دو  از  زودتـر  شـرایط  بهتریـن  در  نمی رسـد  نظـر  بـه  کرده ایـم.  اعـام  آنهـا  کوچـک 
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کـرات بـا میـراث بـرای احـداث رصـدگاه هـم دارد بـه ثمر  کار محقـق بشـود. مذا دیگـر ایـن 
می رسـد. بعیـد نیسـت تـا یک مـاه آینـده موافقت نامـه ای امضـا بشـود.

هفتٔه آینده برای اجاس TWAS به تریسـت در ایتالیا می روم و یک روز هم، پنج شـنبه 
که قرار اسـت یک پیش همایش بررسـی داشـته باشـیم. عاوه بر این  در لوند خواهم بود 
کـه بایـد بـا آرنـه تصمیم گیـری بکنیـم. از جملـه وضعیـت دانشـجو  چندیـن مسـئله مانـده 
شـدن بهـروز، وضعیـت رفـت و آمـد احمد درودی، چگونگی پرداخت حـق روزانه به افراد 

TEG برای مسـافرت های طوالنی تر از سـه هفته در لوند و ...

9۰/9/1۰
پنج شنبه

اجـاس تـوآس نکتٔه برجسـته ای نداشـت. در ICTP جلسـه ای با فرنـادو که وه دو رئیس 
گونی شـد برای  آن داشـتم، بـا حضـور اردالن، ارفعـی، و رنجبـر دائمـی. صحبت های گونا
کـه جدیـد  کشـورهای دیگـر. نکتـه ای  همـکاری، و نیـز انتقـال تجربـٔه علمـی ایـران بـه 
کـه رصدخانـٔه ملـی ایـران محـل جدیدی اسـت برای نوعـی جدید  کـردم ایـن بـود  ح  مطـر
کـه عـاوه بـر همـکاری بـا ICTP در برگزاری هـای  کـردم  ح  از فعالیت هـای ICTP. مطـر
ایـران  کشـورهای منطقـه،  بـه جوانـان  نجـوم رصـدی  آمـوزش  منظـور  بـه  کارگاه هایـی 
کشـورهای دیگـر از امکانـات زیرسـاختی مـا بـرای  می توانـد قطـب نجـوم منطقـه بشـود و 

کننـد. اسـتقرار تلسـکوپ های خودشـان اسـتفاده 

چهارشـنبه بعدازظهـر بـه لونـد رسـیدم. یکراسـت رفتـم بـه LTG. الزم بـود صحبت هایـی 
بـا آرنـه بکنـم و در مـورد پرداخت هـا تصمیم هایـی بگیریـم. حضـور افضلی فـر بـه عنـوان 
بـه خاطـر خانـواده اش و بخشـی هـم  لونـد  اقامـت طوالنـی احمـد درودی در  دانشـجو، 
بـه خاطـرکار روی Adapter، و طوالنـی شـدن بعضـی اقامت هـای دیگـر، پرداخت هایـی 
کـه الزم بـود تصمیم گیری بشـود. خسروشـاهی  بـدون اطـاع مـن همگـی نکته هایـی بـود 
صبـح رسـیده بـود بـا آرنه که نشسـتیم او هـم به طور طبیعی به ما ملحق شـد. ناظریف تر 
ح شـود در غیاب او.  کنـد، یـا متوجه باشـد شـاید نکتـه ای باید طـر کـه سـوال  از ایـن اسـت 
ایـن ظرافت هـا را یـاد نگرفتـه اسـت. شـاید هـم از روی غـرور او اسـت که فکـر می کند همه 
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کنـد. در هـر صـورت مـن هـم چیـزی نگفتـم و او نشسـت. امـا  کمـک  جـا می توانـد و بایـد 
کـرد. بـرای خـودش و بـرای  گوشـزد  گاهـی بایـد ایـن را بـه او  کـه  حـاال احسـاس می کنـم 

رشـد او درآینـده الزم اسـت.

گرفتـه شـد. از جملـه این کـه حـق روزانـٔه متعـارف  تنهـا تـا سـه هفتـه  تصمیم هـای الزم 
کاهـش مـی یابـد. امـا نکتـٔه مهـم نگرانـی شـدید آرنـه از  پرداخـت می شـود و بعـد از آن 
کـه   LTG بـه پرداخـت  و دیگـری  نداشـتیم  فعـًا چـاره ای  کـه  ویـزا  یکـی  بـود.  دو چیـز 
امضـا  دیگـر  سـال  بـرای  را  محـل  قـرارداد  زودی  بـه  می بایسـت  او  و  بـود  افتـاده  عقـب 
کنـد و الزم بـود اطمینـان از پرداخـت داشـته باشـد. ناراحتـی او شـدید بـود، و مـن خیلـی 
کـه  گذاشـته ایم تـا ایـن حـد پرداخـت عقـب بیفتـد. خـوب  ناراحـت شـدم از این کـه چـرا 
کـه پیـش ازحـد بـه  ]...[ در ایـن مـدت اختیـار  فکرمی کنـم می بینـم تقصیـر خـودم اسـت 
کردم،کـه ایـن قطعـًا نقطـه ضعفـی از  دادم یـا این کـه در جـواب مداخله هـای او سـکوت 
مـن بـوده اسـت. ایـن چنـد ماه گذشـته از این جهـت عبرت انگیز بود. او  و ]...[  مشـترک 
گرفتـه بودنـد که پرداخـت به آرنه را فعـًا افزایش ندهنـد و حتی پرداخت  بـا هـم تصمیـم 
کـرده بـودم. شـاید  اقسـاط را بـه عقـب بیندازنـد. مـن هـم بـا سـکوت بـا ایـن امـر موافقـت 
گذاشـته ام مدیران پایین دسـت توانایی خود را نشـان  که مثل همیشـه  توضیح این بود 
کـه در ایـن مـورد بـه وضـوح نقطـه ضعـف نشـان دادنـد. یعنـی گذاشـتم در حیطٔه  دهنـد، 
ع دیگـری  تصمیم گیـری خـود مـن هـم مداخلـه کننـد. گرچـه از ایـن پـس در ایـن مـورد نـو
کـرده ام و الزم بـوده اسـت  کـرد، امـا بـه نظـرم می رسـد شـاید زیـادی تاخیـر  عمـل خواهـم 

زودتـر جلـوی مداخلـه را می گرفتـم. 

کـی از همیـن نگرانـی بـرای همـه. مـن هـم در پاسـخ  روز سه شـنبه آرنـه پیامـی فرسـتاد حا
کامـل ایـن اهمـال را می پذیـرم.  کـی از این کـه مـن مسـئولیت  پیـام صریحـی نوشـتم حا
ع تهیـه کند رونوشـت  گزارشـی از ایـن موضـو کـه زودتـر  گانـه بـه حقیقـت پیامـی دادم  جدا
کـه خـوب  گرفـت  بـه خسروشـاهی و اربابـی هـم دادم. دیـروز خسروشـاهی بـا مـن تمـاس 
که البته منظورش بـه وضوح حقیقت بود  نیسـت در ایـن مـورد بـه دنبـال مقصربگردیم، 
و نـه خـودش. گفتـم به دنبال مقصر نیسـتم، اشـتباهی شـده اسـت باید عبـرت بگیریم و 
ع را بـا آنهـا به  پـی تصحیـح روال در آینـده باشـیم. شـنبه فرصتـی خواهـد بـود ایـن موضـو
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کنـم. در ضمـن حـدود دو مـاه پیـش یادداشـتی بـرای ]...[ فرسـتادم که  ح  صراحـت مطـر
کـه هیـچ  پرداخـت بـه آرنـه را تـا مبلـغ 95.۰۰۰ یـورو بـه جـای ۷5.۰۰۰ افزایـش می دهیـم. 
اقدامـی نکـرد، و هیـچ پاسـخی هـم بـه مـن نـداد. ایـن را می گـذارم بـه حسـاب هماهنگـی 

او بـا ]...[، امـا بـه هرحـال او بایـد پاسـخ گو باشـد. 

کـه در عیـن پیشـرفت مطلـوب کارها این جور مسـائل که به وضـوح مداخلٔه  جالـب اسـت 
گرفتـن امـور توسـط  گاهانـه ]...[ و ]...[ در حیطـه مدیریـت اسـت، یـا آسـان  عمـدی یـا ناآ

مـن و اعمـال قـدرت نکـردن در جاهـای الزم چقـدر هزینه بر اسـت!

9۰/9/19
شنبه

هفتـه گذشـته از دوشـنبه تعطیـل بـود، تاسـوعا وعاشـورا و سـپس تعطیلـی مـدارس. حال 
کـه بـه منـزل آمـدم خـراب  مـن هـم از یکشـنبه شـب، پـس از یـک روز فشـرده در دانشـگاه 
ع میگـرن، که شـبیه به یک سـکته بود، تـا به مرور  شـد. سـردرد عجیبـی گرفتـم، نـه از نـو
کـرد. هنـوز احسـاس می کنـم خسـته ام. امـا حالـم بـه هـر حـال خیلـی  مغـزم آرامـش پیـدا 
بهتـر اسـت. امیـدوارم چنـد هفتـٔه آینـده بـه خیـر بگـذرد تـا تـرم دانشـگاهی تمـام بشـود و 

کمتـر شـود. اطرافیـان همـه نگـران مـن بودنـد. کار  قـدری فشـار 

گذشـته جلسـه مدیریـت رصدخانـه را داشـتیم. ]...[ بـه وضـوح از آن email مـن  شـنبه 
نـه خـودش.  بـوده اسـت و  اسـتنباط می کـرد منظـور مـن ]...[  بـود. ]...[ هـم  ناراحـت 
کـه  کاری  کمابیـش  هنـوز زود می دانـم توضیـح دهـم منظـور مـن چـه بـوده اسـت، امـا 
گفتـه ام مقدمـات اداری  کـه در هفتـه پیـش  کـردم  گلـه  می خواسـتم انجـام شـد. از جملـه 
کارها خوب  پرداخـت قسـط بعـدی آرنه آماده شـود، امـا هنوز اتفاقی نیفتاده اسـت. بقیه 
پیـش مـی رود، جـز اینکـه نگـران وضعیـت بودجه هسـتم. هنـوز اتفاق جـدی در معاونت 

علمـی نیفتـاده اسـت.
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کارهـا راضـی ام و ارتبـاط انسـانی افـراد در تیـم تهـران و لونـد هـم  ع از پیشـرفت  درمجمـو
بهتـر از قبـل اسـت. دیـروز آرنـه آمده، احمـد درودی و مجید آل ابراهیم هـم تا هفته دیگر 

می آینـد. دو هفتـٔه آینـده عمـًا شـبانه روز در پـی بررسـی سـندها هسـتیم.

9۰/9/26
شنبه

امـروز پـس از حـدود سـه مـاه بـرای آزمایش هـای مربـوط بـه سـامتی اعضـای رصدخانـه 
کـه بـه قلـه می رونـد بـه بیمارسـتان ایرانشـهر رفتـم. آزمایش هـای قلـب نگران کننـده بـود 
کـه قلبتان یک دفعـه »می ریـزد«. خاصه به  پرسـتاری می گفـت مگـر شـما را چـه می شـود 
کارها تمام شـد و به وزارت ارشـاد رفتم  نظـر می آیـد مشـکلی بـا قلـب پیـش آمـده. ظهر که 
کـه ایـن همـه احسـاس خسـتگی می کـردم بـه  کـه چطـور ایـن ماه هـای اخیـر  نگـران شـدم 

وضعیـت جسـمانی خـودم کمتـر توجه داشـته ام. 

کتـاب ایـران در قـرن 21/15  کـرده بـود در مـورد  معـاون فرهنگـی وزارت ارشـاد دعـوت 
کنـم. ظاهـرًا آقـای دعائـی، مسـئول انتشـارات اطاعـات، روزنامـه اطاعـات ،  صحبـت 
گفتـه شـده  کتـاب را نداده انـد. بـه مـن  کـه چـرا  مجـوز ایـن  کـرده بـود  قبـًا بـا او صحبـت 
کـرده بودنـد. 6 مـورد مانده  کـه 24 مـورد آن را دو نفرحـل  بـود 3۰ مـورد اشـکال گرفته انـد 
کنـم. ایـن دلیـل رفتـن مـن بـه  کـه خـودم بقیـه را بـا ارشـاد حـل  بـود. بـه مـن توصیـه شـد 
گونـی زد  گونا ارشـاد بـود. بـا احتـرام اسـتقبال شـد. آقـای اهلل یـاری، از ارشـاد، حرف هـای 
کـه بـه عهـده دارنـد، از این کـه بررسـی کتـاب  از سـختی کارشـان، و از مسـئولیت سـنگینی 
کتـاب نوشـته  گـزارش خوبـی از  کـه مـن را هـم خـوب می شناسـد و »دوسـت دارد«  مـن 
گفتـم  کـه ممکـن اسـت سـوء برداشـت شـود. مـن هـم  اسـت، جـز این کـه مـواردی اسـت 
مشـکلی نـدارم. ایـن نکته هـا حتمـا قابـل رفـع اسـت. وارد مـوارد نشـد و گفت پس با ناشـر 
کـه آمـدم حـس دوگانـه ای داشـتم. از این کـه در چـه شـرایط سـخت  کنیـد. از آن جـا  حـل 

کنـون بـرای جامعـٔه مـا مهـم اسـت!  تاریخـی قـرار داریـم و چقـدر حـس همـدردی ا

مـرور محفظـه  کار عمـده  آرنـه جلسـه مدیریتـی داشـتیم.  بـا حضـور  بعدازظهـر در الرک 
کـه هفتـٔه پیـش شـروع شـده بـود. گفتـه بودم پـس از اولین جلسـه  تلسـکوپ و اسـناد بـود 
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مبادلـٔه  تـا  بـرود  هرم پـی  شـرکت  بـه  آل ابراهیـم  گذشـته  چهارشـنبه  روز  در  هرم پـی  بـا 
اطاعـات بیشـتری انجـام شـود. امـروز شـنیدم قـرار شـده اسـت خسروشـاهی و آرنـه هـم 
گفتـم مگـر نگفتـه بـودم مجیـد  ح،  برونـد برآشـفتم و بـه خانـم قـادری، مدیـر داخلـی طـر
کـه  تنهـا بـرود، البـد قصـدی داشـتم  بـه هـر حـال ناهماهمگی هـای زیـادی پیـش می آیـد 
کار  کمتـر مـن بـوده اسـت. و یـا مداخلـه هرکـس در  بخشـی از آن شـاید بـه خاطـر حضـور 
کـه قـدری آمـوزش و رفتـار اداری بـه  دیگـری. احسـاس می کنـم بـه شـرایطی رسـیده ایم 

کارکنان مـان چـه اداری و چـه فنـی و علمـی الزم اسـت. همـه 

9۰/1۰/1
پنج شنبه

هفتـه  ایـن  جالـب  ع  موضـو داشـتیم.  را  آرنـه  حضـور  بـا  مدیریـت  جلسـٔه  آخریـن  دیـروز 
اصـرار  بـه  آرنـه  و  آل ابراهیـم  باالخـره  کـه  یکشـنبه  روز  اولـی  بـود.  هرم پـی  بـا  جلسـه   2
کـه اصـرار مـن بـه خاطـر ایـن بـود، که  کـرده بـود  خـودش، و حقیقـت رفتـه بـود. آرنـه فکـر 
هـم آل ابراهیـم احسـاس اسـتقال بکنـد و هـم دیگـران اسـتقال او را در بعضـی مـوارد 
و  بگیـرد  را  او  بـود جلـوی  نتوانسـته  از حـدش  بیـش  ایـن وسـواس  بـا وصـف  بپذیرنـد. 
کـرده اسـت در جلسـه بیشـتر امـکان صحبـت بـه  کـه سـعی  گفـت  رفتـه بـود. خـودش هـم 

بدهـد.  آل ابراهیـم 

کـه مـن نتوانسـته بـودم بـروم، در الرک، همـه بـه عـاوه دکتـر جالـی  امـا جلسـٔه سه شـنبه 
کـرده بودنـد. جلسـه بـد بـوده اسـت و حرف هـای تنـد و متناقضـی میـان اعضـای  شـرکت 
تیـم مـا درحضـور شـرکت هرم پـی مبادلـه شـده بـود. از جملـه میـان جالـی و آل ابراهیـم. 
کاشـکی خـودم بودم   گرفتـه بـوده اسـت.  ظاهـرًا خسروشـاهی نقـش میانجـی را بـه عهـده 
کنتـرل می کـردم. بـه هـر حـال از ایـن جهـت بد نبود که تجربه و عبرتی شـد بـرای آینده  و 

کار چنـدان خـراب شـود.  بـدون این کـه 

کـه  مشـکل اصلـی نبـود توافـق میـان خودمـان بـوده اسـت در طراحـی مفهومـی محفظـه 
کار زودتـر شـروع شـد تـا  ظاهـرًا هنـوز جـای بحـث دارد. امـا خـوب شـد بـه اصـرار مـن ایـن 
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ابعـاد آن بیشـتر مشـخص شـود. از جملـه این کـه هرم پـی حتمـا بـه مشـاوران بهتـری در 
سـازه در ایـن زمینـه، یعنـی بخش هـای چرخـان سـاختمان، نیـاز دارد.

کمابیـش آمـاده اسـت. بـرای  کـه حـدود ٪6۰  بررسـی اسـناد در روز چهارشـنبه نشـان داد 
بقیـه هـم برنامه ریـزی شـد. بـه نظـر می رسـد می توانیـم تـا حـدود 3۰ دی / 2۰ ژانویـه 
که قالب اسـناد را،  کنیم. نکته جالب این که پس از دو سـال  اسـناد را برای ارسـال آماده 
که در لوند داده  کرده بودیم، و پس از تغییراتی  به خصوص صفحه عنوان را، استاندارد 
کـه آخرین بار در لوند داشـتم، تازه چهارشـنبه این قالب نهائی  بودنـد، و پـس از اصـراری 
گاهـی مـا چقـدر بـه ایـن امـور بی توجهیـم. آرنـه هنـوز  کننـد.  کـه همـه از آن اسـتفاده  شـد 
می گفـت اصـل محتـوا اسـت و بی توجهـی او بـه این اسـتانداردها واضح بود. از شـلختگی 
که ایـن هماهنگی ها هنگامی  کارهـای مدیریتـی نگرانم. متوجه نیسـت  گونـه  او در ایـن 

کار داریـم چقدر اهمیـت دارد. کـه بـا بیـش از صـد، یـا صدها، سـند سـر و 

9۰/1۰/8
پنج شنبه

بـا  ارتبـاط  گرچـه  بـروم.  دامغـان  در  نجـوم  انجمـن  بـه همایـش سـاالنٔه  بـود  قـرار  امـروز 
کسـالت آور اسـت امـا مصمـم بـودم مسـتقل از  انجمـن نجـوم در شـکل ارتبـاط فصلـی آن 
کم کـم سـکان انجمـن را بـه عهـده بگیرنـد و  کنـم. امیـدوارم نسـل جدیـد  شـرایط شـرکت 
کننـد. در هـر صـورت بـه علـت کسـالت خـودم )نگرانـی از ناهماهنگـی ضربان  بهتـر عمـل 
اصـا  دادم  انجـام  رصدخانـه  بـرای  کـه  پزشـکی  آزمایش هـای  شـدم.  منصـرف  قلـب( 
گذشـته بی دلیـل نبـوده اسـت. بـه  کـه خسـتگی چنـد ماهـٔه  خوشـایند نبـود و نشـان داد 
کـه به سـامت خـودم خیلـی بی توجه بـوده ام. هـر صـورت عائـم جـدی حکایـت می کنـد 

که در مورد ابزارگان  شـنیدم در این همایش یکی از اولین سـخنران ها خسروشـاهی بوده 
کـرده اسـت بـدون این کـه نامـی از خانم دکتر دشـت دار ببرد. ایـن ویژگی او  ملـی صحبـت 

کمتـر اعتبـار به دیگـران می دهد هنوز صیقل نخورده اسـت. کـه 



خاطرات رصدخانٔه ملی ایران    115  

گذشـته بـه زمیـن  دو روز پیـش معلـوم شـد آرنـه، بـه هنـگام رفتـن بـه فـرودگاه در هفتـٔه 
خـورده ، پایـش شکسـته و همان طـور بـه لوند رفته اسـت و تازه آن جا درمان کرده اسـت. 
که  کمتر موقعی اسـت  که آدمی اسـت بی اندازه مسـتقل و  خیلی ناراحت شـدم. می دانم 
ع بی خبـر بودنـد. مصمم  از کسـی کمـک بخواهـد. حتـی نگهبانـان فرمانیـه هـم از موضـو

شـدم بـرای دفعـات بعـد نگهـداری از او را جـدی بگیریم.

کـه از معاونـت علمی  اوضـاع مالـی رصدخانـه جالـب نیسـت. بایـد فشـار بیشـتری بیاوریم 
ریاسـت جمهـوری پولـی بگیریم.

گرفتـم تاریـخ رفتـن بـه لونـد را چنـد  پیشـرفت در آمادگـی اسـناد مناسـب اسـت. تصمیـم 
کـردن باشـند! روز بـه عقـب بینـدازم. تـا اطمینـان بیشـتری باشـدکه اسـناد آمـاده نهایـی 

9۰/1۰/12
دوشنبه

امـروز جلسـه ای داشـتم بـا نماینـدگان سـازمان فضایـی. بـه پیشـنهاد مبشـر می خواهنـد 
کلـی  حرف هـای  هـم  مبشـر  ندارنـد.  درسـتی  تصـور  کننـد.  برگـزار  تابسـتان  در  کارگاهـی 
در  ابهـام حتـی  ایـن  نمی تـوان  دیـدم  مـن  و  بودنـد  داده  نامـه  قبـًا  اسـت.  زده  آنهـا  بـه 
کـه بی میـل نبودنـد.  کـرد. چنـد پیشـنهاد حضـوری دارم  کلیـات را بـا نامه نـگاری حـل 
ح آنهـا بـرای یـک رصدخانـٔه مـداری اسـت  امـا آنچـه بـرای نجـوم اهمیـت دارد یکـی طـر
ح  کـه خـوب اسـت خـود او طـر گفتـم  کـه قبـًا خسروشـاهی بـه آنهـا پیشـنهاد داده اسـت و 
امکان سـنجی آن را بـه عهـده بگیـرد. دیگـر این کـه عاقه مندند در زمینـٔه نجوم رادیویی 
ع  کـردم. اما گفتم کسـی در ایـران نداریم که بـه این موضو کـه مـن تاییـد  فعالیتـی بکننـد 
کاری بنیـادی و مانـدگار انجـام دهنـد الزم اسـت  گـر می خواهنـد  اشـراف داشـته باشـد. ا
بین المللـی  سرشـناس  افـراد  از  بتوانـد  کـه  بگیـرد  عهـده  بـه  را  کار  ایـن  مدیریـت  کسـی 
اسـتفاده کنـد. بـه نظـر می رسـد متوجـه شـدند و موافقنـد. تصادفـًا امـروز ظهـر هم بـا آقای 
کـه پسـا دکتـری در پـروژه لوفـار و اوژه اسـت و  کـردم  دکتـر امیـن بنائـی از هلنـد صحبـت 
کـردم شـاید او بتوانـد شـخصی کلیـدی در بررسـی امکان سـنجی یک پـروژه رادیویی  فکـر 
کار شـروع شـود  کمـک دکتـر اربابـی. بعیـد نمی دانـم قبـل از عیـد ایـن  در ایـران باشـد بـا 
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و در طـی 6 مـاه تـا یکسـال طرحـی بـه سـازمان داده شـود. بـه ایـن ترتیـب ممکـن اسـت 
ح رصدخانـٔه مـداری و رصدخانـٔه رادیویـی در سـال آینـده بـه اتمـام  امکان سـنجی در طـر

برسـد.

9۰/1۰/25
یکشنبه

کـردن مقالـه ای بـودم دربـارٔه تاریـخ علـم در  گذشـته به شـدت مشـغول تمـام  چنـد هفتـٔه 
کتابـی در مـورد وضعیـت علـم  ایـران تـا اول انقـاب. ایـن مقالـه را بـه عنـوان پیش گفتـار 
کلیـات آن تمـام  نویـن در ایـران بـرای یـک ناشـر خارجـی قـول داده بـودم. باالخـره دیـروز 
گذشـته  کـرده بـود.در سـه روز  شـد و حـاال آخریـن تصمیم هـا مانـده اسـت. خیلـی درگیـرم 
سـابقه  چـرا؟  نمی دانـم  نداشـتم.  و خـواب  داشـتم  کسـالت  کمـی  بـود  تعطیـل  کـه  هـم 

نداشـت.

کـه خـواب درسـتی نداشـتم، بـدون فکـر قبلـی اوضـاع  ایـن چنـد روز، در واقـع چنـد شـب 
کامـًا هشـیار،  یکبـاره تحلیـل در وضعیتـی  بـه  کـردم.  مـرور  را  پژوهشـکده و رصدخانـه 
کـه از  کـه بهتریـن وقـت اسـت  امـا شـبیه رویائـی در بیـداری، مـرا بـه ایـن نتیجـه رسـاند 
گرچه حکم  مسـئولیت پژوهشـکده نجوم اسـتفعا بدهم و آن را به خسروشـاهی بسـپارم، 
کنـار رفتـن از پژوهشـکده نجـوم نـه تنهـا  دو سـالٔه جدیـد بـه تاز گـی صـادر شـده اسـت. 
کنترل شـده  کـه خسروشـاهی در شـرایطی  کـه باعـث می شـود  کار مـن می کاهـد،  از فشـار 
شـرایط  می کنـم  فکـر  عـاوه  بـه  بیفتـد.  جـا  خـودش  نقـش  در  و  بگیـرد  فـرا  را  مدیریـت 
کـه رشـد آن بـه صـورت طبیعـی و آرام در آمـده اسـت. سـر  پژوهشـکده بـه طریقـی اسـت 
ج اسـت  کـه از حوصلـه مـن خـار وکلـه زدن هـای داخـل پژوهشـگاه هـم در حـدی اسـت 
افتـاده در در  ع مدیریـت جـا  نـو بـا  او  اتفاقـا منش هـای رفتـاری  او برمی آیـد.  از عهـدٔه  و 
پژوهشـگاه سـازگاری بیشـتری دارد تـا منـش مدیریتـی مـن. در هـر صـورت بسـیار جوانـب 

را سـنجیده ام و ایـن را درسـت می دانـم. 
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کـه بـه دانشـگاه رفتـه بـودم  همیـن امـروز نامـه اسـتعفا را نوشـتم و فرسـتادم. بعدازظهـر 
ع اسـتفعا درسـت اسـت و نیز گفت که همکاران  که آیا موضو گرفت  دکتر خسـروی تماس 
کنش هـا بیـش از آن بود که انتظار داشـتم. پژوهشـکده بسـیار شـگفت زده ونگران انـد. وا

به هر حال امشب بسیار راحتم و فکر می کنم تصمیم به موقع و درستی بود.

گرچـه می توانـم  ع رصدخانـه چیـز دیگـری اسـت. قطعـًا آن را پیگیـری می کنـم.  موضـو
کنـار بگذارنـد. بـرای ایـن  کنـم بـه دالئـل سیاسـی عـّده ای عاقه منـد باشـند مـن را  تصـور 
حالـت هـم آمـاده ام. سه شـنبه شـب بـه لوند می روم با سـپهر و برای بررسـی سـندها آماده 
کـردن Adaptor وRotator بـا  می شـویم. خسروشـاهی هفتـٔه پیـش رفـت بـرای نهایـی 

احمـد درودی و دیگـران.

9۰/1۰/26
دوشنبه

برون پذیــر  گروه هــای  از  خداحافظــی  نامه هایــی  و  بــودم  فرهنگســتان  صبــح  امــروز 
گذاشــتم.  کنــار  کــه  کــردم ایــن هــم یکــی دیگــر از مســئولیت هایی بــود  واژه گزینــی را امضــا 
کشــید و تــا بــه الرک بیایــم ســه بعدازظهــر هــم  جلســٔه شــورای فرهنگســتان بــه درازا 

ــود.  ــته ب گذش

کـه خانـم دکتـر قاسـمی و خانـم دکتـر خسـروی تمـام روز منتظـر مـن  آنجـا متوجـه شـدم 
ع اسـتعفا. هیـچ حدسـی نمی زدنـد چـرا و نگـران علت هـا  بوده انـد. بسـیار نگـران از موضـو
کـه موضوعـی اسـت عـادی  و  کـردم  بودنـد. وقتـی رسـیدم سراسـیمه آمدنـد. آنهـا را آرام 
کـردم. بـرای اولیـن بـار شـاید نزدیـک دو سـاعت از همـه چیـز  بـه همـٔه جوانـب آن فکـر 
ح  کـه چـه شـایعه هایی در الرک همیـن یـک روز و نیمـی مطـر گفتنـد  کردیـم.  صحبـت 
کـم و بیـش می دانسـتم  گرچـه جـّو این جـا را کـردم.  نشـده اسـت. راسـتش خیلـی تعجـب 
کـه از دیـد مـن ایـن  گفتـم  کـردم و  و سـهم شـایعات را. بـه هـر حـال خیالشـان را راحـت 

تصمیـم بـرای سـامت پژوهشـکده هـم الزم بـود نـه فقـط سـامت خـودم.
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9۰/1۰/2۷
سه شنبه

کتـاب ایـران و فنـاوری قـول داده بـودم و دسـت کم  کـه بـرای  باالخـره امـروز مقالـه ای را 
کـردم؛ و بعضی  یـک مـاه گذشـته تمـام وقـت مفید من را به شـدت اشـغال کرده بود تمام 

کارهـای دیگر. خـورده 

کارها را در منطقـه داد. ظاهرًا امور به  گـزارش وضعیت  آقـای بهنـام از کاشـان آمـده بـود و 
کامـو )دفتـر( را هـم  کاشـان )رصدخانـٔه ملـی( و  ع زمیـن  طـور روان پیـش مـی رود. موضـو

کـرده ام و پیگیری می شـود. کـه خـودم بـا وزارت علـوم صحبـت 

چنـد روز پیـش بـا دکتـر طائـب، قائـم مقـام وزیر صحبت کردم. معلوم شـد هنـوز از این که 
کـس کردیم تـا این بار  وزیـر مصوبـه مـا را بـه دولـت ببـرد خبـری نیسـت. دوبـاره برایش فا

چـه بشـود. امـان از لجاجـت و بی فکـری بعضی ها.

چهارشنبه 9۰/1۰/28 تا چهارشنبه 9۰/11/5
لوند

لونـد جمـع  بـرای بررسـی اسـناد همایـش بررسـی در  گذاشـته بودیـم  را  ایـن یـک هفتـه 
شـویم. قـرار اولیـه ایـن بـود که یکشـنبه سـه روز پیش بـه لوند برویم اما چـون پیش بینی 
گذاشـته بودیـم  گـروه لونـد آمـاده نباشـند سـفر را سـه روز بـه تعویـق انداختـم. قـرار  کـردم 
کننـد، همـه سـندها، و مـا ایـن چنـد روز را وقـت بگذاریـم بـرای  کـه همـه چیـز را آمـاده 
گـر نویسـندگان سـندها از دیـد خودشـان همه  ناهماهنگی هـا. تجربـه مـن نشـان مـی داد ا
چیـز را نهایـی می کردنـد هنـوز دسـت کم الزم بـود یـک هفتـه مـا وقـت بگذاریـم بـرای رفـع 

کـردن عددهـا و واژه هـا و سـبک نوشـتن. اشـکال ها، یـک دسـت 

کـه یـک راسـت به دفتر LTG رفتیم مشـخص  همـان روز اول ورود چهارشـنبه بعدازظهـر 
شـد اوضـاع آشـفته اسـت. همـه جـا صحبـت از ایـن بـود که همه چیـز در حال آماده شـدن 

اسـت و امـا ظاهـرًا هـر کسـی از آمـاده شـدن یـک چیز دیگـری می فهمید.
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کـه بعضـی سـندها بـه دسـت مـن رسـید متوجـه شـدم بسـیار عقـب هسـتیم.  پنـج شـنبه 
کامـًا خـام بـود، بعضـی دیگـر حتی آمـاده بررسـی هم نبـود. اما همه  بعضـی سـندها هنـوز 
کامـل بـود: آرنـه، توربـن، متـه، توربیـون  کار بودنـد: تیـم لونـد  در ظاهـر سـخت مشـغول 
کـه روی  کـه بهـروز هـم بـه آنهـا اضافـه شـده بـود بـه عـاؤه مجیـد  )نقشـه کش( و حـاال 
کار می کـرد. از ایـران هـم مسـعود بیـدار، هوشـداد جنـاب از تیـم مکانیـک.  سـند محفظـه 
خسروشـاهی،اربابی و مـن هـم حاضـر بودیـم، بـه عاؤه احمـد درودی که وقت بیشـتری 

گرفتـه بـود. در لونـد می گذرانـد و نقـش مهنـدس سیسـتم را بـه عهـده 

کـه قـرار بـود مـا آنجـا باشـیم،  تـا روز آخـری  وضعیـت اسـناد فاجعـه بـود. بـه هیچ وجـه 
نمی شـد. آمـاده  ژانویـه   25  / بهمـن   5 چهارشـنبه 

قـدری  مـا  مهندسـان  بـود.  بی خبـر  زمـان  مدیریـت  از  آرنـه  کـه  بـود  شـده  محـرز  برایـم 
را  گـزارش  یـک  کـردن  نهایـی  تجربـه  هنـوز  امـا  می گرفتنـد  جـدی  را  ضرب العجل هـا 
کـردن  نهایـی  مفهـوم  از  دارد  آرنـه  از  بهتـری  تصـور  می کـرد  وانمـود  توربـن  نداشـتند. 
ُکنـد بـود. برخـاف تومـاس، آدم اصلـی  اسـناد امـا ضرب العجل هـا را نگـه نمی داشـت، 
کـرده بـود. ]...[ هـم  کـه بسـیار منظـم بـود و اعتمـاد همـه را جلـب  کنتـرل  ع  مـا درموضـو
تمام کننـده نبود.ضعـف اصلـی او، حتـی در کارهـای پژوهشـی تحویل بـه موقع یک متن 
کمتـر فنـی بـود، امـا بیـش از یـک  کار او مرتبـط بـا سـندها  کـه  نوشـتاری می بـود. بـا ایـن 
کـه قـرار بـود دو سـند را تحویـل دهـد و حـاال معلـوم شـد نهایـی نیسـت. او از ایـن  مـاه بـود 
جهـت، ضعـف در مدیریـت زمـان مرتبـط با نهایی کردن اسـناد بدتـر از آرنه عمل می کند. 
کار بـه دسـت آرنـه سـپرده شـود، بـرای همایش بررسـی آماده  گـر  کـه ا مطمئـن شـده بـودم 
نمی شـویم. خوشـبختانه خسروشـاهی از ایـن جهـت نمونـه اسـت. بـه خـودش سـخت 
کار را بـه موقـع تحویـل می دهـد. در رفتـار بـا همکارانـش شـاید منصـف نباشـد  می گیـرد و 
کار بسـیار خـوب اسـت. از جهـت او خیالـم راحـت بـود. او بـه خـودی خـود  امـا در تحویـل 
کرد و آنها  کردن اسـناد. فهرسـتی تهیه  کرد به پذیرفتن بخشـی از مدیریت نهائی  شـروع 
را بـه آمـاده، تقریبـًا آمـاده، و تحویل شـده تقسـیم کرده و با همه مرتـب تماس می گرفت. 
کـه متـن در دسـترس تحویـل داده شـده  کـردم بـه خوانـدن سـندهایی  خـود مـن شـروع 

بودنـد.
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که توربن به این  اشـکال های ویرایشـی بعضی اسـناد بسـیار زیاد بود. بعدًا متوجه شـدم 
ع اشـکال های اسـناد مکانیـک بی توجـه بـود. دو روز اول تمـام وقت مشـغول خواندن  نـو
کـه بـه دسـت مـن می رسـید. روز جمعـه هـم جلسـٔه هماهنگـی گذاشـتیم.  اسـنادی بـودم 
آرنـه بـاز هـم خوشـبینانه می گفـت اسـناد حاضـر اسـت. از دیـد مـن هیچ کـدام حاضـر نبود. 

قـراری گذاشـته شـد بـرای روز دوشـنبه پـس از تعطیـات آخر هفته.

روز دوشـنبه هـم قول هـای روز جمعـه بـه ثمـر نرسـیده بـود. وقتـی خواسـتم جلسـه ای 
بگذاریـم.  جلسـه  سه شـنبه  روز  خواسـت  آرنـه  اسـت.  رفتـه  توربـن  شـد  معلـوم  بگـذارم 
کارهـا خواهد ماند، حتی  کـه بـرای چهارشـنبه، روز آخـر اقامت من، هنوز خیلی  می دیـدم 
کـه توربـن روز جمعـه پیشـنهاد می کـرد اسـناد آمـاده شـود،  بـرای هفتـه بعـد، روز 4 فوریـه 
کارهـا پیـش می رفـت و مدیریـت می شـد نمی توانسـت بـه ثمـر برسـد. کـه  بـا ایـن سـرعت 

کـه فـان سـند  گذاشـته شـد. بـاز صحبـت از ایـن شـد  سه شـنبه سـاعت 11 باالخـره جلسـه 
آمـاده اسـت یـا مثـًا هفتـه دیگـر آمـاده می شـود.

گفتـم آمـاده بـودن  مـن در ایـن جلسـه بـرای اولیـن بـار بـا حضـور همـه، بسـیار تنـد شـدم. 
چنـد معنـی دارد. آمـاده در ذهـن، آمـاده بـرای نوشـتن، آمـاده بـرای بررسـی دیگـران و 

مطابقـت بـا سـندهای دیگـر، آمـادٔه ویرایـش نهائـی، و آمـاده بـرای ارسـال.

و اینکـه از دیـد مـن هنـوز هیـچ سـندی نـه تنهـا آمـاده نیسـت، حتـی بـرای مطابقـت بـا 
کـه من به لونـد آمدم  دیگـر اسـناد هـم آمـاده نیسـت. و این کـه قـرار بـود چهارشـنبٔه پیـش 
همـه چیـز آمـاده مطابقـت بـا سـندهای دیگر باشـد و امـروز همه چیز آماده ارسـال. و برای 
گـر می گوینـد هفتـه دیگـر،  کـه بایـد صریـح و روشـن صحبـت بکننـد؛ ا کـردم  همـه روشـن 
منظورکـدام روز و چـه سـاعتی اسـت و گرنـه هیـچ چیـز نهایـی نخواهد شـد. این جـا معلوم 
کـه سـندها مربـوط بـه Adaptor تـا دو هفتـه دیگر شـاید آماده شـود. اما احتمـااًل بقیه  شـد 

سـندها می توانسـت آمـاده بشـود.

کـه تندی  گلـه می کرد  کـه بـرای ناهـار بـا اربابـی و خسروشـاهی رفتـه بودیـم ،اربابـی  ظهـر 
ع  مـن، در جلسـه بـه او و شـاید دیگـران برخـورده اسـت. معلـوم بـود اصـًا متوجـه موضـو
نیسـت. خسروشـاهی کمی به او توضیح داد. من هم صراحتًا گفتم چقدر این شـلختگی 
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کافـی روی  کـه حساسـیت  تیـم LTG و دیگـران بـرای مـن توهین آمیـز اسـت. واضـح بـود 
کـه ایـن بسـیار بـد اسـت. بـه پـروژه لطمـه می زند.بـه او توضیـح دادم  ع نـدارد  ایـن موضـو
کنند، یـک هفته وقت بگـذارم و آنها اصًا  کـه مـن را دعوت  کـه چـه توهینـی باالتـر از ایـن 
خودشـان را آمـاده نکـرده باشـند. انـگار بـه یـک میهمانـی دعـوت شـوی و صاحب خانـه 

گردگیری باشـد! تـازه مشـغول 

کـرده باشـند. اما چقدر  بـه نظـر مـن رسـید بعـداز ایـن جلسـه همه کمی خـود را جمع وجور 
کنیـم تـا  گذاشـتیم چگونـه اسـناد را پیگیـری  دیـر! بـا خسروشـاهی و احمـد درودی قـرار 
بعدازظهـر و چهارشـنبه  آمـاده شـود. سه شـنبه  فوریـه   4 / بهمـن  از 15  قبـل  همـه چیـز 
کـردم. معلوم شـد  صبـح چنـد سـند دیگـر، از جملـه عمـده سـندهای مکانیـک را تصحیـح 
اصاحـات پیشـنهادی مـن بـه مراتـب بیـش از توربـن بـوده اسـت. البتـه بـا دیـدن توربـن 
کـه اشـکال فنـی قابـل توجهـی نبایـد پیـش بیایـد،  سـندها را خیـال مـن راحـت می شـد 

گرچـه بـه مـرور اطمینـان مـن بـه مهندسـان خودمـان هـم افزایـش می یافـت.

کـردم  کمـی اطمینـان پیـدا  کـه لونـد را بـه سـمت تهـران تـرک می کردیـم  چهارشـنبه ظهـر 
کنتـرل را از تهـران در  کان الزم بـود  کمـا کـم نیسـت، امـا  کار تـا 4 فوریـه  کـه احتمـال اتمـام 

دسـت می گرفتـم.

کار بعـد از LTG بازنگری کلی در  کـه در ایـن مـدت گرفتـم این که در ادامه  نتیجـٔه عبرتـی 
کـه البتـه مدتـی اسـت ذهـن مـرا مشـغول  همـکاری بـا LTG ونیـز سـاختار LTG الزم بـود، 

کرده اسـت!

از مجموعـه رویدادهـای اخیـر راضـی هسـتم و بـه نظـر می رسـد تصمیم هـای درسـتی بـه 
گرفته شـده اسـت: اسـتعفا از پژوهشـکده نجوم؛ هنگامی که خسروشـاهی این خبر  موقع 
را از اربابـی در لونـد شـنید متعجـب شـد و از مـن پرسـید چـه لزومی داشـت. امـا ناراحت به 
کنـش او را پسـندیدم.  ع وا نظـر نمی رسـید. گویـی منتظـر چنیـن واقعـه ای بـود. در مجمـو
بـه نظـر مـن موقع بسـیار مناسـب بـود و امیدوارم همان طـور که حدس مـی زدم این تغییر 

روان اتفـاق بیفتد.

کنتـرل بـود و خوشـحالم از شـناخت درسـت و  اوضـاع LTG  هـم بـا تمـام شـلختگی ها در 
کـرده ام. کـه از آن جـا پیـدا  عمیقـی 
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کـره بـا ICTP، اما در  تصمیـم بـه اینکـه سـپهر اربابـی بـه ایتالیـا بـرود، ظاهـرًا بـه خاطـر مذا
کـره بـا او بـرای مسـئولیت بیشـتر در INO هـم  اصـل بـرای دیـدن Piero درفلورانـس و مذا
کـه چه وظیفـه ای به  کـرده بودم  تصمیـم بـه موقعـی بـود. قبـًا مفصـل بـا سـپهر صحبـت 
کسـی دیگـر در جریـان ایـن سـفر نبـود. حتـی خسروشـاهی و حقیقـت. هنـوز  عهـده دارد. 
الزم نمی دانسـتم در جریـان باشـند. آرنـه هـم خبـر نداشـت، و الزم بـود در صـورت اطاع از 
کنـم. او همـان چهارشـنبه بـه ایتالیا رفت،  ع را تقاضـای شـخصی سـپهر تلقـی  آن، موضـو

ابتـدا بـه تریسـت و سـپس بـه فلورانس.

کـرده اسـت. و  ایـن روزهـا غـرب طبـل جنـگ بـا ایـران بـرای مسـائل هسـته ای را بلندتـر 
کـرده اسـت تـا شـاید بـه جنـگ احتیاجـی نباشـد. و در مـدت  تحریم هـای شـدیدی اعـام 
کوتاهـی وضعیـت ارزی و طـا در ایـران مختـل شـده اسـت. دالر در عـرض دو یـا سـه هفته 
از حـدود 12۰۰ تومـان بـه 21۰۰ تومـان رسـید و سـکه از 6۰۰ هـزار تومـان بـه بیـش از یـک 
گروهـی از مـردم شـدید اسـت. در  میلیـون تومـان. اثـر روانـی رسـانه های ماهـواره ای روی 
کنـش  کـه ایـن رویدادهـا چـه اثـری روی پـروژه می گـذارد. وا لونـد هـم صحبـت ایـن بـود 

کارمـان را بکنیـم! مـن: اتفاقـی نخواهـد افتـاد! 

9۰/11/6
پنج شنبه

گرفتـم تـا از اوضـاع  امـروز صبـح رسـیدم تهـران. ظهـر بـه الرک آمـدم و بـا درودی تمـاس 
گـزارش بدهـد.  سـندها بـا خبـر بشـوم. قـرار شـد آخـر امـروز و در ضمـن فـردا مـورد بـه مـورد 
کافـی  کنـم بـه انـدازه  کـه لونـد تعطیـل اسـت بعـداز ظهـر بتوانیـم بـا هـم صحبـت  و شـنبه 

ج بدهـد. کار دقـت بـه خـر کـه در  حسـاس شده اسـت 

کاری خوبـی داشـته اند و جزئیـات را بررسـی  گرفتـم. ظاهـرًا جلسـه  بـا اربابـی هـم تمـاس 
کرده انـد.

]...[
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9۰/11/11
سه شنبه

کـردم تـا وضعیـت سـندها مشـخص  دیـروز بعدازظهـر بـا احمـد درودی در لونـد صحبـت 
ع بـه نظـر می رسـید همـٔه سـندها تـا  شـود. هنـوز اتفـاق ویـژه ای نیفتـاده بـود. درمجمـو
مـورد  در  جـز  می رسـید،  احمـد  دسـت  بـه  آنهـا  از  ویراسـت  یـک  دسـت کم  چهارشـنبه 
کـه  کـه سـندی اساسـی اسـت،  سـندهای توربـن، بـه خصـوص مشـخصات تلسـکوپ، 
کـه خـود توربـن  گفـت چـه زمانـی آمـاده خواهـد شـد، مگـر تاریـخ 4 فوریـه  هنـوز نمی تـوان 
پذیرفتـه بـود، بی توجـه بـه اینکـه بایـد فرصتـی هـم باشـد دیگـران ایـن سـندها را ببینند. 

از ایـن جـور برنامه ریـزی خوشـم نمی آیـد. اصـًا 

که باید امروز ببینم. چند سند دیگر از مهندسی مکانیک به من دادند 

کلینیـک آریتمـی تهـران بـرای درمـان هسـتم.  کـه ایـن یادداشـت را مـی نویسـم در  االن 
پریشـب دکتـر رهبـر، دکتـر قلـب بـا توجـه به بسـیار نامنظم شـدن ضربان گفت بهتر اسـت 
کـه دکتـر اردالن را دیـدم، و  کلینیـک هـم مـرا ببینـد. دیـروز ظهـر هـم  دکتـر اورعـی از ایـن 
کـه بایـد فـورًا بـه منـزل بـروی  کـرد  گرفـت تهدیـد  طبـق معمـول فشـار خـون و ضربـان مـرا 
کـی  گفتـم  کلینیـک باشـی، خیلـی از حالـم نگـران بـود.  و بـه فکـر اسـتراحت و مراجعـه بـه 

گفـت معلـوم نیسـت شـاید در راه منـزل! می میـرم، 

کـرد و از طریـق  کوششـی  کنـد  کـه خـدا حفظـش  خ سـعیدی،  بـه هـر حـال آقـای دکتـر فـر
گرفـت؛ وگرنه می بایسـتی دسـت کم دو هفته  واسـطی بـرای همیـن امـروز بـرای مـن وقت 

کنم.  دیگـر بیـن مریـض بـروم یـا سـه مـاه دیگـر صبـر 

گرفـت و مـن هـم چنـد میهمـان بـرای امـور واژه گزینـی  بعدازظهـر در الرک بـرف سـنگینی 
برون سـپاری فرهنگسـتان داشـتم. عـاوه بـر ایـن هنـوز چنـد سـند مکانیـک دسـت مـن 
کیهان شناسـی صحبـت  گرانـش و  بـود. فـردا هـم قـرار بـود ،افتتاحیـه همایـش سـاالنه 
کنـم. بـرف سـنگین و طوالنـی شـدن جلسـه و نبـود ماشـین بـرای بـردن میهمانانـم باعث 
کارهـا را نیمـه تمام بگـذارم و میهمانـان را تا جایی  کنـم،  شـد سـاعت 5 جلسـه را  تعطیـل 
گفتـم نـه!  کـرده ام یـا نـه  کـه پیـام آرنـه را دریافـت  برسـانم. موقـع حرکـت سـپهر زنـگ زد 
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گفتـه پـول نداریـم و LTG نمی توانـد  گفـت آرنـه در یـک پیـام رسـمی و خشـک مفصـل 
کنـد. همایـش بررسـی RM را برگـزار 

سه شنبه 9۰/11/11 و چهارشنبه 9۰/11/12
بـه قـدری ایـن پیـام غیـر منتظـره بـود، و بـه قـدری ذهـن من درگیـر کارهـای مختلف بود 
گفتـه اسـت تـا فـردا! و خداحافظـی  گفتـم اصـًا نمی خواهـم بشـنوم او چـه  کـه بـه او فقـط 

کـردم بـدون اینکـه پیـام آرنـه را بخوانم.

سـاعته   24 وصـل  بـرای  پنج شـنبه  بـود  شـده  قـرار  آینـده،  روز  چنـد  کارهـای  بـر  عـاوه 
کلینیـک آرتیمـی بـروم. تمـام سه شـنبه شـب  دسـتگاه هولتـر بـرای ثبـت ضربـان قلـب بـه 
کـه چـه انگیـزه ای باعـث شـده چنیـن نامـه ای بنویسـد، آن هـم  بـه فکـر پیـام آرنـه بـودم 
پـس از آن کـه هفتـه قبـل در همیـن مـورد مالـی بـا او صحبـت کرده بـودم و بـه او اطمینان 
یـا  از مـوارد زیـر،  کـه پـول خواهـد رسـید. علـت ایـن نامـه را در ذهنـم یکـی  داده بـودم 

آنهـا می دانسـتم: از  ترکیبـی 

هـراس از اوضـاع سیاسـت بین الملـل و احتمـااًل عـدم امـکان ارسـال ارز از ایـران . 1
بـه لونـد!

بهانـه بـه خاطـر عقـب مانـدن از تهیـه به موقع اسـناد، به خصـوص انتقاد تندی . 2
کـرده بودم. کـه مـن در لونـد به آنها 

متوقـف می شـود. . 3 ح  نباشـد، طـر  LTG گـر ا این کـه  یعنـی  قـدرت،  دادن  نشـان 
به خصـوص بـا توجـه بـه اینکـه امسـال سـال آخـر قـرارداد بـا LTG اسـت و پـس 
از همایـش بررسـی و اتمـام فـاز طراحـی مفهومـی ممکـن اسـت مـا خـود را بی نیـاز 

بدانیـم.   LTG
شاید هم به علت ]...[. 4

کنـم. امـروز هـم بـه خاطـر، یـا بـه  ح  گذاشـتم تـا صبـح امـروز چهارشـنبه باهمـکاران مطـر
ع قلـب و ناراحتـی ام، از همایـش عـذر خواسـتم و به سـخنرانی نرفتم. صبح  بهانـه موضـو
زود یکراسـت آمدم الرک. خسروشـاهی هم مریض شـده بود و به دکتر رفته بود و نیامد. 
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ع  کـردم تـا سـاعت 1۰:3۰ که اربابی رسـید. موضو سـاعت 1۰ بـا حقیقـت صحبـت را شـروع 
کـردم و نظـر آنهـا را جویـا شـدم. هـر دو، بـه خصـوص اربابـی نظرشـان بـر ایـن بود  ح  را طـر
کافـی در LTG اسـت، امـا اربابـی می گفـت  کـه انگیـزه اصلـی نگرانـی از نداشـتن نقدینگـی 
کمـی اعمـال قـدرت بکنـد. حقیقـت احتمـال  شـاید هـم آرنـه خواسـته باشـد بـه هردلیلـی 
گفتـم  کـه بـه هیچ وجـه.  کـه پاسـخ مـن ایـن بـود  کـرد  ح  عقـب انداختـن همایـش را مطـر
گـر LTG عقـب بنشـیند مـا همایـش بررسـی را برگـزار می کنیـم. نظـر خـودم این بود  حتـی ا
گـر الزم شـد،کامًا وانمـود می کنیـم  کـه تـا برگـزاری همایـش و نتیجه گیـری از آن، حتـی ا
گـردن می نهیـم، و از هـر طریـق سـعی می کنیـم نگرانـی   LTG کـه بـه همـه خواسـته های
کـه همایـش بـه بهتریـن وجـه برگـزار شـود. هـر تصمیـم جدیـد در مـورد  کنیـم  کـم  آنهـا را 
چگونگـی ادامـه همـکاری را بـرای بعـد از همایـش می گذاریـم. بعـد از جلسـه، بـا وجـود 
کـه داشـتم، از جملـه خوانـدن چنـد سـند جدیـد دیگـر،  کارهـای روزمـره فـراوان دیگـری 
کـردم و بـرای بقیـه  قبـل از سـاعت 2 بعدازظهـر متـن اولیـٔه نامـه در جـواب آرنـه را تهیـه 

کـه نظـر بدهنـد. مدیـران فرسـتادم 

ح دکتـر جالـی، بـا  سـاعت 2، بعـد از چندیـن مـاه، باالخـره قـرار بررسـی و نظـارت بـر طـر
حضـور دکتـر شـیرانی از صنعتـی اصفهـان برگـزار شـد. ایـن جلسـه بیـش از یـک سـاعت 
طـول کشـید. شـیرانی بـه چنـد نکتـه جدی اشـاره داشـت از جمله این که دقـت روش آنها 
کـه بـه روش دیگـری هـم دسـت کم بـرای یـک مـورد،  را فقـط وقتـی می تـوان محـک زد 
که این جلسـه برگزار شـد. مشـخص بود  کرد. خوشـحالم  کرد و مقایسـه  بتوان محاسـبه 
کـه جالی،گرچـه بـه خوبـی آمـاده  گزارش بود؛ اما در طول جلسـه نمی توانسـت اضطراب 

کـرد و تمجیـد! کار انجـام شـده تعریـف  کل شـیرانی از حجـم  کنـد. در  را از خـودش دور 

بعـد از ایـن جلسـه مشـغول خوانـدن و تصحیـح سـه سـند مکانیـک شـدم حـدود سـاعت 
کار تمـام شـد و سـندها را تحویل آقای مهندس بیـدار دادم که از افراد  کـه ایـن  6:3۰ بـود 

جدیـد امـا موثـر تیـم مهندسـی بود. 

کـردم. از مدیـران فقـط اربابی پیشـنهادهای اصاحی  بعـد از آن متـن نامـٔه آرنـه را نهایـی 
کنـم.  خوبـی داده بـود. متـن را سـپس بـرای آرنـه و بقیـه مدیـران فرسـتادم تـا روز را تمـام 

کـه از الرک بـه منـزل رفتم. سـاعت ۷:3۰ بـود 
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9۰/11/13
پنج شنبه

ضربان هـای  ثبـت  بـرای  کـردم  وصـل  هولتـر  و  رفتـم  آرتیمـی  کلینیـک  بـه  صبـح  امـروز 
گرفـت. نامـه آرنـه را دیـده بـود و احـوال مـن را  قلـب در 24 سـاعت. ظهـر اربابـی تمـاس 
گرفـت. قـرار بـود امـروز اسـناد را بـا احمـد درودی  می پرسـید. بعـدًا خسروشـاهی تمـاس 
گفـت بـه نظـر می رسـد همـه اسـناد در حـال نهائـی شـدن اند. بـا  کنـد. جویـا شـدم.  چـک 
آرنـه هـم در مـورد وضـع مالـی صحبـت کرده بـود. آرنه گفته بود باشـد هفتـه دیگر ببینیم 
چـه می شـود اسـناد را بـرای بررسـان بفرسـتیم یـا نـه! نمی دانـم خسروشـاهی بـا او چگونه 
کـه همایش  کـرده بـود امـا بـه هـر حـال از ایـن جـواب خوشـم نیامـد. بـه او گفتم  صحبـت 

بایـد بـه هـر قیمـت برگـزار شـود، از دیـد مـن حتـی بـدون آرنـه! 

کـه نـگاه می کنـم مقصـر اصلـی ایـن رویـداد بی پولـی LTG خسروشـاهی و حقیقـت  خـوب 
کـه مـن برای اسـتراحت به شـمال رفتم قراری داشـتیم  هسـتند. حـدود شـش مـاه  پیـش 
بـا الریجانـی. گفتـم خسروشـاهی و حقیقت به جای مـن بروند که رفتند. حدود دو هفته 
گفـت قرار اسـت  پـس از آن هـم در جلسـه ای البـه الی صحبت هـا خسروشـاهی بـه اربابـی 
کار مدیریت دخالتـی ناروا  فعـًا تـا همایـش بررسـی پولـی بـه LTG  ندهیـم. بـه وضـوح در 
کـرده بـود  و می دانسـتم منشـا آن نیـز خـودش بـود، نـه حقیقـت  و نه الریجانـی. آن موقع 
هیـچ چیـز نگفتـم. رفتـار او احتمـااًل از سـر خیرخواهـی بـوده اسـت، امـا از روی ناپختگـی. 
کـه ایـن ناپختگـی و نتایـج آن را ببیننـد، و بـرای آینـدٔه همـکاری  حـاال موقـع آن اسـت 

عبرت شـود!

9۰/11/15
شنبه

اتفـاق جدیـدی نیفتـاده. امـروز جلسـه مدیریـت داشـتیم. هنـوز نگرانـی عمـدٔه مـن آمـاده 
شـدن سـندها و شـروع برنامه ریـزی بـرای همایـش اسـت.
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ایـن  گفته انـد می خواهنـد  مـا  از پیگیـری  دفتـر معاونـت علمـی ریاسـت جمهـوری پـس 
ح شـود و  ع بودجه مطر هفتـه جلسـه ای بگذارنـد. اصـرار مـن هـم ایـن بـود تا شـاید موضـو

حالـت اضطـرار مـا را ببیننـد.

کنـد تغییـر می کنـد. آخریـن خبـر از درودی این کـه بعضی اسـناد را  وضعیـت سـندها بسـیار 
گفته انـد دوشـنبه می دهنـد. ظاهـرًا همـه سـخت کار می کننـد، اما از اتمام خبری نیسـت. 

کار داشـتند. کاشـکی تصوری معقول از تمام شـدن 

را  کار  اتمـام هیـچ  دارنـد.  کار  یـک  تمـام شـدن  یـا  اتمـام  از  را  کمتریـن تصـور  لونـد  تیـم 
کننـد. در تیـم  بـه موقـع نمی تواننـد تمـام  را  کار  یـا هیـچ  کننـد،  نمی تواننـد پیش بینـی 
کار را تمام می کند،  که  خودمان، مهندسـان بد نیسـتند، اما این تنها خسروشـاهی اسـت 

اسـت. خوبـی  تمام کننـدٔه 

9۰/11/1۷
دوشنبه

کنسـولگری  بـار بـه  کـه بـرای تقاضـای ویـزا بـرای اولیـن  شـنیدم یکـی از مهندسـان مـا 
کافـی نیسـت.  گفتـه بودنـد مدارکـش  سـوئد رفتـه بـود دسـت از پـا درازتـر برگشـته بـود. 
گواهـی تاسـیس شـرکت LTG  را  گفتـه بودنـد  گرفتـه بودنـد،  ایـراد  آرنـه  از دعوت نامـه 
کـرده  کـه بـا آقـای رهگـذر، وابسـته بازرگانـی سـفارت صحبـت  می خواهنـد. همـکاران مـا 
بودنـد، او گفتـه بـود علـت ایـن اسـت مامـور جدید ویزا سـخت گیرتر اسـت، و خواسـته بود 
ایـن مـدارک جدیـد، یـا بـه سـبک جدیـد زودتـر بـه دسـت آنهـا برسـد. ویـزا مشـکلی نـدارد.

کـه در صفحات  کـردم شـاید سـخت گیری بـه معنـی آزار پـروژه اسـت بـه دالئلـی  ابتـدا فکـر 
رهگـذر  آقـای  بـا  کـه  همـکاران  باشـد.  بی جـا  کامـًا  اسـت  ممکـن  چیـزی  گفتـم.  قبـل 
گفتنـد بـه نظـر می رسـد ایـن اشـکال قبـًا هـم وجـود داشـته و تذکـر  کـرده بودنـد  صحبـت 
داده شـده بـوده اسـت، و نکتـٔه جدیـدی نیسـت. بـه هرحـال بایـد صبـر کرد و دید اشـکال 
کنـد و هـم اسـناد ثبـت شـرکت را  چیسـت. از آرنـه خواسـته شـده هـم سـربرگ را عـوض 
کـه احتمـاال خـود مـا هـم بایـد داشـته باشـیم. ببینم تـا چنـد روز دیگر چه می شـود.  بدهـد 
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بعدازظهر جلسـه ای داشـتیم با هرم پی. نقشـه های فاز دو را برای رصدسـرا )ایسـتگاه 2( 
آورده بودنـد. قبـل از جلسـه همـکاران و مهنـدس عظیمـی، مشـاور معمـاری، نکته هایـی 
ح معمـاری بـود و قطعًا نقشـه های فاز دو  کلـی در طـر کـه بـه معنـی تغییـر  ح کردنـد  را مطـر
را بـه هـم می ریخـت. نگـران شـدم و گفتـم. صحبـت شـد بهتـر اسـت فعـًا روی کاغذ این 
کار بـرد  اتفـاق بیفتـد تـا موقـع سـاخت. در خـال جلسـه مهندسـی عظیمـی جماتـی بـه 
کـه بـرای آقـای دکتـر محمـودی، از شـرکت هرم پـی، قطعـًا توهین آمیـز بـود. نگـران شـدم 
کنـش آقـای محمـودی برای اولین بار بعد از حدود شـش ماه جلسـه های  اواخـر جلسـه وا
کـرد و قـرار شـد جلسـه بعـد آقـای حقیقـت بـه شـرکت  متعـدد تنـد شـد و اعتـراض شـدید 

کننـد. بـه خیـر گذشـت! هرم پـی برونـد و صحبـت 

9۰/11/18
سه شنبه 

دیشـب عمـًا خـواب نداشـتم. قبـل از خواب تمـام در فکر آرنه بودم. تمام نکردن اسـناد. 
کـه قبـل از این کـه اسـناد بـرای بررسـان و  مشـکل ویـزا، صحبـت بـا خسروشـاهی )آرنـه( 
کـه پـول در LTG هسـت و از ایـن دسـت  مدعویـن RM ارسـال شـود بایـد مطمئـن شـویم 
کـه هـر لحظـه تکـرار می شـد. شـاید بیش از حد نسـبت به رفتـار ماموران در سـوئد،  قضایـا 
 LTG حسـاس شـده بـودم و هیـچ واقعیتـی دیگـر جـز بی پولـی LTG و بعضـی رفتارهـای
دیگـر  هـم  صبـح   3:3۰ سـاعت  بپذیـرم.  نمی توانسـتم  هنـوز  امـا  نیسـت،  پشـت پرده 
گرفتـه بـودم صبـح  کـردم تصمیـم  کارهـای مختلـف خـودم را مشـغول  بـا  بلنـد شـدم و 
کنتـرل اوضـاع  از دانشـگاه بـه الرک بـروم و جلسـٔه اضطـراری بـا مدیـران بگـذارم. بـرای 
کـه ممکـن اسـت در چنـد روز یـا چند هفتـه اتفاق بیفتـد. حتی این  پیش بینـی هـر حالتـی 
کـه همایـش بـدون حضـور تیـم LTG تشـکیل شـود، یـا  کـرده بـودم  حالـت را پیش بینـی 
بـدون آمـدن همـه یـا بعضـی از مدعوین. خیالـم راحت بود که بعضی خواهند آمد. شـاید 
کـه  همـه این طـور نبودنـد. بـه فکـر جایگزیـن هـم افتـادم. منجمـان و دوسـتان مختلفـی 
ح کنم و آنهـا را آماده کنم.  در اروپـا داریـم. مصمـم بـودم ایـن فکـر را با بقیـه مدیران مطر
گـر اسـناد درخواسـتی  کـه آقـای رهگـذر اطمینـان داده اسـت ا صبـح بـه مـن خبـر دادنـد 
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بیایـد هیـچ مشـکلی نیسـت و طـی دو هفتـه ویـزا صـادر خواهد. کمی آرام شـدم. گذاشـتم 
کمـی امیـدواری پیـدا شـده  کنیـم.  تـا فـردا چهارشـنبه جلسـه بگذاریـم و اوضـاع را بررسـی 

کـه شـاید اسـناد برسـد!  بـود 

کـه 9۰ درصـد اسـناد تمـام  شـب قبـل از رفتـن از دانشـگاه دیـدم email از آرنـه آمـده اسـت 
شـده و بـه زودی شـمارش معکـوس شـروع خواهد شـد. هـم خنده ام گرفت هـم عصبانی 
کار انجام  کار تازه گفته می شـود ٪9۰  شـدم از ایـن سـاده لوحی. پـس از ایـن همـه تاخیـر و 
شـده اسـت. هیچ شـکی در شـلختگی او دیگر نداشـتم، در اینکه زمان بندی و تشـخیص 
کار بـرای زمان هـای متفـاوت در او ضعیـف اسـت  و ایـن بـرای آینده ما مشکل سـاز  حجـم 

خواهد شـد.

9۰/11/19
چهارشنبه

کردم. اسـناد رسـیده بود جز دو سـند  صبح اول وقت با خسروشـاهی به تفصیل صحبت 
از آرنـه، بـه عـاوه سـند سـیاهٔه خطاهـا و Adaptor که این یکی به هـر حال قرار بود دیرتر 
گفتـم و این کـه RM بایـد بـه  ارسـال شـود. دوبـاره نگرانـی خـودم  را تـا انـدازه ای بـرای او 
هـر حـال برگـزار شـود حتـی بدون مـن! امروز الزم بـود مرتب در تماس باشـیم و با جزئیات 

کنیم. گام هـای چنـد روز آینـده را با هـم هماهنگ 

9۰/11/2۰
پنج شنبه

امـروز بعدازظهـر خسروشـاهی تلفـن زد. گفـت بـا آرنـه صحبت کرده اسـت. آرنـه گفته بود 
کـه چـون  کننـد، بـه ایـن علـت  توربـن و متـه حاضـر نیسـتند در همایـش بررسـی شـرکت 
پول نرسـیده و شـرکت LTG  عما ورشکسـت اسـت، شـرکت آنها معنی ندارد. این حرف 
کـه  گفتـه بـود  برایـم بسـیار بی معنـی بـود، و بـه نظـرم بهانـه ای بیـش نبـود. ظاهـرًا آرنـه 
نشـانی مدعویـن را می دهـد مـا دعـوت کنیم و خسروشـاهی گفته بود این درسـت نیسـت 
کار و بهتـر اسـت آرنـه خـودش دعـوت را انجـام دهـد که او هـم پذیرفته  پـس از ایـن همـه 
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کـه هنـوز توجیـه اش  کنـد. ایـن شـرایط جدیـدی اسـت  بـود. خـودش آمـاده اسـت شـرکت 
برایـم سـاده نیسـت. شـاید امـروز یـا فـردا خـودم بـا او صحبـت کنم. 

کـه یکـی از مدعویـن مـا  صبـح امـروز پیامـی داشـتم از Chris Stubbs ازدانشـگاه هـاروارد 
اسـت. پرسـیده بـود پـس چـی شـد؟ آیا همایـش برگزار می شـود. که به او پاسـخ دادم بله، 
کـردم و  و تـا دوشـنبه اطاعـات دقیـق بـه دسـت او خواهـد رسـید. از تاخیـر عذرخواهـی 

کنـد.  گفتـم نگـران سـند Scienc Case هسـتم و مایلـم او بـا دقـت آن را نقـد 

9۰/11/2۷
پنج شنبه

کـردن بخـش اسـناد بودیـم، و  کـردن  و آمـاده  ایـن هفتـه بیشـتر درگیـر جزئیـات نهائـی 
کـه خوشـبختانه  کنیـم  نیـز مشـکل مالـی از دو جهـت. یکـی این کـه ارز بـرای LTG ارسـال 
ایـن  کامـًا مشـخص شـود  بایـد  آینـده  اوائـل هفتـٔه  اسـت.  نظـر می رسـد حـل شـده  بـه 
ح. از جملـه این کـه قـرار بـود  کل طـر کار می کنـد. دوم مشـکل بودجـه  روال جدیـد چقـدر 
گـر اتفاقـی در  کـه هنـوز برگـزار نشـده اسـت. ا جلسـه ای در دفتـر خانـم سـلطان خواه باشـد 
زمینـٔه بودجـه نیفتـد مـا چنـد مـاه آینـده بـا بحـران مواجه می شـویم. متاسـفانه مسـئوالن 
کسـی بـه امـور اجرایـی و عمرانـی توجـه  کمتـر  بـه شـدت درگیـر امـور سیاسـی هسـتند و 

می کنـد مگـر نفعـی سیاسـی فـوری در آن ببینـد! 

کـه آرنه با  گـزارش دادنـد  کـه از لونـد برگشـته اند از جلسـه ای  دیـروز دو نفـراز مهندسـان مـا 
گفتـه   LTG تشـکیل داده بـود و ضمـن اعـام ورشکسـتگی شـرکت LTG حضـور همـه در
کـه معلـوم نیسـت بعـد از ایـن آنهـا نیـز بتواننـد بیاینـد یـا پرداختی بـه آنها بشـود. این  بـود 
خبـر خوشـی نبـود. رفتـار آرنـه را اصـًا نپسـندیدم. از توربـن و خانـم مته انتظاری نداشـتم 
بچگـی  یـا  دهـد.  بـروز  مدیریـت  در  هـم  شـلختگی  همـه  ایـن  آرنـه  نمی کـردم  فکـر  ولـی 
کسـب پـول و قـدرت بیشـتر، یـا همـه  می کنـد یـا از هـر اهـرم فشـار اسـتفاده می کنـد بـرای 
کافی  اینهـا. بـه هـر حـال خوشـحالم از اتفاقـات یـک مـاه گذشـته که تیـم LTG به انـدازه 
ح را ندارند.  کـه تـوان اداره شـرکت LTG و همـکاری موثـر بـا طـر بهانـه بـه دسـت داده انـد 
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ح و اعضـای شـورای بین المللی دعوت شـده اند.  کنـون اعضـای بررسـی طـر بـه هـر حـال ا
کـه هفتـٔه آینـده آمـاده می شـود. در دسـترس مدعویـن همایـش مـا  سـندها جـز چنـد تـا 
اسـت. بلیـط افـراد دارد تهیـه می شـود. ویزاهـا درجریـان اسـت و بـه نظـر می رسـد بحـران 
بـا  بایـد   LTG کـه تیـم برگـزاری همایـش مرتفـع شـده اسـت. وارد مرحلـه ای می شـویم 
ع دیگـری خواهد  واقعیت هـای دیگـر آشـنا بشـود. رفتـار مـن بعـد از همایـش بـا آن تیـم نـو

کـه صابـون مخصـوص بـه تـن آنهـا مالیـده شـود! بـود. وقـت آن اسـت 

کـه بلیـط تیـم  بـه دنبـال حـل مسـئله تهیـه بلیـط افـراد بـه لونـد، ایـن مشـکل پیـش آمـد 
کـه طبـق قـرار بـا حبیـب  گفتـه بـود  کنـد. آرنـه امـروز بـه سـپهر  کسـی تهیـه  از لونـد را چـه 
کـه  پـول بلیـط را مـا در ایـران می دهیـم. پـس بایـد بلیـط در ایـران تهیـه شـود. بـا آرنـه 
کننـد و مـا بعـد پولـش را در تریسـت بـه  کـه آنهـا تهیـه  کـردم بـرای تهیـه بلیـط،  صحبـت 
کـه مـن دیگـر نمی توانـم  توربـن و متـه را راضـی کنم و  کـرد  آنهـا بدهیـم. شـدیدًا اعتـراض 
گفتـم عیبـی نـدارد مـا  گـر آنهـا ایـن حـرف را بشـنوند فریـاد می زننـد و ایـن جـور حرف هـا.  ا

می کنیـم.  تهیـه 

کار از ایـران عمـًا غیرممکـن اسـت. قـرار شـد از ایرانی هـا در  کـه انجـام ایـن  می دانسـتم 
لونـد بخواهیـم خودشـان بلیـط تهیـه کنند و ما به آنها در تریسـت نقـدی پرداخت کنیم، 
کنـد بـا پولـی که من  گـر راه دیگـری پیـدا نشـد. و بلیـط چهـار نفـر سـوئدی را مجیـد تهیـه  ا
کـه پیامـی برای  کنیـم. مجیـد توجیـه شـد امـا خواسـت از مـن  پیـش او دارم بعـدًا حسـاب 
کار  کردم و در آخر نوشـتم، به طنز، آیا  کار را  که این  آرنه بفرسـتم و به او توضیح بدهم، 

کـه ما بـرای LTG انجـام دهیم! دیگـری هسـت 

کـه ایـن جـور جاهـا اختاف فرهنگ معلوم می شـود. LTG، یا آرنـه و اعضای تیم  راسـتی 
حتـی حاضـر نبودنـد بعـد از ایـن همـه سـال همـکاری و پرداخـت ایـن همـه یـورو )ماهـی 
کننـد تـا مـا در  ج  حـدود ۷۰.۰۰۰( حاضـر نباشـند در حـد 2۰۰ یـورو از حبیـب مبارکشـان خـر
هفتـه دیگـر بـه آنهـا برگردانیـم. بسـیار عبرت انگیـز اسـت ایـن رفتـار! دسـت کم مـن از آرنه 

تصـور دیگری داشـتم.
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 9۰/11/3۰
شنبه 

برنامـٔه  همـان  آرنـه  کـه  اسـت  فرسـتاده  عصبانیـت  بـا  پیامـی  سـپهر  دیـدم  صبـح  امـروز 
ع اساسـی نیسـت و  کـرده اسـت. گفتم ناراحت نشـود موضو خـودش را بـرای همـه ارسـال 
کـه از این روش  وقـت داریـم آن را اصـاح کنیـم. پیامـی هـم آرنـه بـرای مـن فرسـتاده بود 
تهیـه بلیـط در لونـد بسـیار ناراحـت اسـت، امـا می پذیـرد. ناراحتـی او را درک می کنـم، امـا 
کـه چقـدر سـخیف اسـت ایـن رفتـار!  کـه موافـق اسـت. واقعـًا  اصـل حـرف او ایـن اسـت 
کننـد و مجید هم  کـه ایرانی هـا از حبیب خودشـان بلیـط تهیه  راضـی بـه ایـن شـده اسـت 

کنـد. عجـب تصـور دیگـری از آرنـه داشـتم !  از پـول مـن بـرای آنهـا بلیـط تهیـه 

ح کردم که چـرا و چگونه همایش بررسـی برای  جلسـه ای بـا تیـم مهندسـی داشـتم. مطـر
که در مورد  گذشـته  که برخاف  کنند، از جمله این  ما مهم اسـت. آنها به چه چیز توجه 
کـه در تحریـم هسـتیم سـکوت می کنیـم، و یـا به توصیـٔه آرنه و اصـرار توربن آنها  قطعاتـی 
را در طراحـی در نظـر نمی گیریـم و قطعـات دیگـری جایگزیـن می کنیـم یـا می کردیـم، در 
گـر این  گـزارش خـود صرفـًا بـه مسـائل مهندسـی و اولویـت در کیفیـت توجـه کننـد، حتـی ا
ع توجـه نکنند و  کـردم به ایـن موضو نکته هـا منجـر بـه رنجـش تیـم لونـد بشـود. توصیـه 

بخـش سیاسـی آن را بـه عهده مـن بگذارند.

بعدازظهـر دکتـر قلـب )رهبـر( رفتـم. بـرای بازدیـد نتایـج آزمایش هـای مربوط بـه آرتیمی. 
کـه پزشـک اسـت و فعـًا دفتـردار! موقعـی هـم اوائـل انقـاب  یکـی از دوسـتان را دیـدم 
کار دولتـی نمی کنـد. قدری در مورد اوضاع کشـور  معـاون وزیـر بـوده اسـت و دیگـر سـال ها 
گیـر اسـت. از فهرسـتی 5۰ نفـره  کـه چقـدر فرا کردیـم. می گفـت از رشـوه و فسـاد  صحبـت 
کـه  کرده انـد. مـوردی را نـام می بـرد  کـه اختاس هـای هـزار میلیـاردی  صحبـت می کـرد 
گرفتـه را بـه مسـتقات )رشـوه( داده اسـت و حاضـر نیسـت بـه بانـک پـس  تمـام پـول وام 
کار نتوانسـته اسـت بکنـد. حامیـان او ظاهـرًا قوی هسـتند، و ...  بدهـد. بانـک هـم هیـچ 

گذشـت. آیـا ایـران همیشـه  چنـد سـاعتی مسـخ وگیـج بـودم. شـب بـه مـن خیلـی سـخت 
کارهـا  کـه حتـی بـه نـام دیـن ایـن  ایـن طـور بـوده و خواهـد بـود؟ آیـا ایـن طبیعـی اسـت 



خاطرات رصدخانٔه ملی ایران    133  

را بکننـد؟ نمی دانـم! چـرا ایـن شـرایط همـواره بـوده اسـت و تعجـب برانگیـز نیسـت ، بـه 
گـر بیـن اخـاق فـردی و اخـاق در سیاسـت تفکیـک قائـل شـویم. گاهـی درک  خصـوص ا

یـا تحمـل شـرایط سـخت می شـود.

9۰/12/1
نجوم.  مجلٔه  بود،  مجله  از  حمایت  ع  موضو داشتم.  ارشاد  وزارت  در  جلسه ای  امروز 
است.  بوده  ناعادالنه  شاید  است،  نبوده  کافی  قبلی  حمایت  که  بودند  کرده  قبول 
می گرفتند:  که  بود  ایرادی  ماقات  این  در  اصلی  نکتٔه  اما  مجله ها.  بقیه  با  مقایسه 
کم می پردازد، از پیشرفت های ایران و از تاریخ  »نجوم«" به موضوعات مرتبط با ایران 
نجوم در ایران کم صحبت می کند. راست می گفتند و همین را به آنها گفتم. و گفتم که 
کنیم. محتوا  کیفیت را حفظ  گر بخواهیم  کار سختی است ا ع ها  پرداختن به این موضو
کشور در این زمینه بسیار  نداریم. بیشتر مطالب سفارشی است. بخش های تحقیقاتی 
ضعیف است. مضافًا این که نجوم روز بسیار متفاوت است از نجوم قدیم. به هرحال 
مسائل  درگیر  اندازه ای  به  کنون  ا هم  ملی  رصدخانٔه  است.  تاملی  قابل  ع  موضو این 

گونه مسائل بپردازد. که به زحمت می تواند به این  اصلی خودش است 

مطلبـی هفتـه پیـش تحت عنـوان »ترور متخصصان و ترور نرم و مخملی دانشـگاهیان« 
کـه بیـش از انتظـار مـن در ایـران و جهـان پخـش شـد.  گذاشـته بـودم  روی وبـگاه خـودم 
کنش هایـی در دانشـگاه شـروع  مطلـوب مدیـران دانشـگاه شـریف و وزارت علـوم نبـود. وا
نتوانسـتم  دیگـر  راسـتش  نزنـد.  رصدخانـه  ح  طـر بـه  لطمـه ای  امیـدوارم  اسـت،  شـده 
کـه دیگر تحمل  ننویسـم. بـه قـدری مدیریـت علمـی در وزارت علوم سـخیف شـده اسـت 
کثـر منجر  ح نشـود، یا کم بشـود. حدا نداشـتم. امیـدوارم منجـر بـه لطمـه خـوردن بـه طـر

ح.  ح بشـود. نـه قطـع بودجـه و آزار در طـر کنـار رفتـن مـن از طـر بـه 

کـه بایـد تـا تیرمـاه بـه دسـت آنهـا  کنتـرل تقاضـا داشـت بـرای خریـد تجهیزاتـی  امـروز تیـم 
نمی دهـد.  اجـازه  بودجـه  وضـع  فعـًا  کرده انـد.  زمان بنـدی  برنامه ریـزی  طبـق  برسـد، 
مشـکات و کند کردن یا قطع کردن برخی برنامه ها شـروع شـده اسـت. این نگران کننده 

است.
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9۰/12/6
شنبه

کمـی التهـاب دارنـد. امـروز شـنیدم قـرار شـده  هفتـٔه قبـل از همایـش بررسـی اسـت. همـه 
کنـد. دو نکتـه در ایـن بـود. یکی  اسـت مجیـد بـرای توربـن و متـه از لونـد هـم بلیـط تهیـه 
ع مطلـع  کسـی )از جملـه مـا در تهـران( از ایـن موضـو این کـه آرنـه ازمجیـد خواسـته بـود 
نشـویم. یعنـی این کـه وانمـود شـود آنهـا هنـوز تصمیـم بـه آمـدن نگرفته انـد. دوم این کـه 
گـران بود. به مجید گفتم در این مـورد با آرنه صحبت کند  بلیـط پیشـنهادی آنهـا بسـیار 
کـرده بودند و این مورد حل شـد. من  کـه بعـدًا معلـوم شـد آنهـا اشـتباهی  و اعتـراض کنـد، 
که  گذاشـته ام  دیگر هیچ صحبتی یا اصراری با آرنه درمورد شـرکت این دو نفر نداشـتم. 

هرچـه پیـش آیـد خـوش باشـد! در هـر صـورت مایلـم ببینـم آنهـا چـه می کنند.

داوران ما فعال شـده اند و اولین پیام ها در مورد چگونگی برگزاری همایش سـخنرانی ها 
گیلمـور از کمبریـج قـرار شـد مدیریت گروه داوران را به عهـده بگیرد، و هم  می آیـد. جـری 

کرده اسـت. کنون پرسـش نامه ای برای چگونگی ثبت نکته های داوری تهیه  ا

ماهنـوز مشـکل مالـی داریـم. امـروز حتـی خبر بدی رسـید که مرکز به شـدت در فشـار مالی 
ع  بـرای حـل موضـو کـره  اسـت و مقـداری )مقـدار زیـادی( بودجـٔه آن منفـی اسـت. مذا
ع پـول نیـاز داریـم:  شـروع شـده اسـت. نمی دانیـم تـا فـردا چـه بشـود. ایـن هفتـه چنـد نـو
کـه همـراه خـود بـه تریسـت بریـم. حـدود 25۰۰۰ یـورو را بایـد  ریـال بـرای تبدیـل بـه ارز 
میـان افـراد تقسـیم کنیـم  و هـر کـس بیـن 2۰۰۰ تـا 3۰۰۰ یـورو بـا خودش بـردارد، که آنجا 
کـه فکـر می کردیـم مشـکلی  کنیـم. تهیـه ریـال هـم  بتوانیـم هزینـه میهمانـان را پرداخـت 
نیسـت بـه یـک مشـکل تبدیـل شـد! عـاوه بـر این هزینـه بچه هایـی که برای آمـوزش به 

کـه آن هـم معضلـی شـده اسـت! الپالمـا می رونـد بایـد تهیـه شـود 
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9۰/12/۷
یکشنبه

کـه قـرار اسـت پـول  بـه نظـر می رسـد مسـئله ریـال مـا امـروز حـل شـده اسـت. البتـه تـا فـردا 
بـه دسـت مـا برسـد مطمئن نیسـتم، جـدا از پیچیدگـی دریافت پول که به حسـاب بانک 
کـه دسـته چـک هـم نـدارم، یعنـی از ایـن شـلوغی شـب عیـد بایـد  ملـی مـن خواهـد رفـت 

خـودم بـه بانـک بروم!

مـورد  در  و  برویـم  ریاسـت جمهـوری  بـه معاونـت علمـی  قـرار شـد  چهارشـنبه سـرانجام 
قـرار  کننـد.  کمـک  موقـع  بـه  بتواننـد  امیـدوارم  کنیـم.  صحبـت  بی پولـی  و  رصدخانـه 
بـود ایـن روزهـا قـرارداد پیمانـکار بـرای ساخت وسـاز بـاالی قلـه بـه امضـا برسـد. نگرانـم 
کاری عقـب بیفتیـم! تیـم مهندسـی مشـغول تهیـه اسـایدهای  کـه بـاز هـم یـک فصـل 

داریـم. قـرار  فـردا  هسـتند،  سـخنرانی ها 

پژوهشـکده  بـه  انتقـال  تقاضـای  رسـمًا  امـروز  فیزیـک  پژوهشـکده  از  فیروزجاهـی  دکتـر 
کـه البتـه انتظـارش را داشـتم. پـس از چنـد سـال در  کـرد. ایـن خبـر خوشـی اسـت  نجـوم 

فیزیـک ایـن انتقـال عامـت مثبتـی خواهـد بـود بـرای پژوهشـکده نجـوم.

9۰/12/8
دوشنبه

باالخـره امـروز مسـئله ریـال و ارز حـل شـد. ارز بـه دسـتمان رسـید. از آن طـرف آرنـه نگـران 
کار ممکن را انجـام داده ام و  کـه پـول بـه دسـتش نرسـیده، مـن هم اطـاع دارم هـر  اسـت 

دیگـر کاری از دسـتم برنمی آیـد. بایـد صبـر کنـد.

بـا  داشـت.  اساسـی  اشـکال های  اسـایدها  شـده  برگـزار  هـم  مهندسـی  تـم  بـا  سـمینار 
کنـم حـل شـد. بـه غیـر از این کـه هنـوز شـاید بـا انتظـارات داوران تطبیـق  مشـورت فکـر 
نداشـته باشـد. بـه نظـر می رسـد بـرای همایـش آمـاده می شـویم. ویزاهـا هـم امـروز حاضـر 
کار را جـدی گرفته انـد. چنـد روز پیامـی فرسـتادم برای همه، که  شـد. خوشـحالم داوران 
گانـه  کننـد. قبـًا جدا کـه انتظـار دارم بـدون ماحظـه انتقـاد  شـاید آرنـه خوشـش نیامـد، 
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بـا  از فلورانـس فرسـتادم  از هـاروارد و پیـه روسـالیناری  کریـس اسـتابز  بـرای  پیام هایـی 
کـه انتظـار دقـت نظـر زیـاد دارم. مضمونـی مشـابه 

9۰/12/1۰
چهارشنبه

امـروز معلـوم شـد ویـزای دکتـر نصیـری آمـاده نشـده، و خانـم علیپـور، یکـی از مهندسـان 
کـردن فرم هـا اشـکال پیـدا شـده بـود.  کنتـرل هـم نتوانسـت ویـزا بگیـرد. در پـر  بخـش 
بقیـه برنامـه ظاهـرًا عـادی اسـت. امـا در برنامـٔه سـخنرانی ها اشـکال پیـدا شـده اسـت. از 
کند و بفرسـتد.  گیلمور برنامه ای تنظیم  خسروشـاهی خواسـتم بر مبنای پیشـنهاد جری 
کـه اصـًا بـه پیشـنهاد حبیـب  کـه خواسـتم از الرک بـروم پیامـی از آرنـه داشـتم  امشـب 
توجـه نکـرده بـود و برنامـه ای بـرای همـه ارسـال کرده بود بـا این نکته که ایـن بر مبنای 
کـرده اسـت بـدون  این کـه  کـه چـه  پیشـنهاد جـری تهیـه شـده اسـت.کمی نگـران شـدم 
کـه در تهیـه اسـایدها  کنـم! بـه مهندسـان قبـًا پیغـام داده بـودم  اصـًا بـه برنامـه نـگاه 
تکـرار  از  بپردازنـد.  ضعف هـا  نقطـه  جملـه  از  مهـم   ع هـای  موضو بـه  کننـد.  بازنگـری 
کننـد. بـه خصـوص این کـه حبیـب بـه او گفته بـود که ایـن برنامه را با  مطالـب جلوگیـری 
کـرده اسـت. الزم بـود در ایـن مـورد دسـت کم نظـر مـن را جلب می کـرد. اما  مـن هماهنـگ 

بـه روی خـودم نیـاوردم.

گونـه ناهماهنگی هـا برنامـه بخوبی پیش می رفت. جلسـٔه  بـه نظـر می رسـید جـدا از ایـن 
کـه برگـزار شـد. قبـل از جلسـه بـا حقیقـت  ریاسـت جمهـوری هـم بـد نبـود. مهـم ایـن بـود 
کنیـم. نکتـه  ع و چگونگـی صحبت هـا را هماهنـگ  و خسروشـاهی فرصتـی شـد موضـو
نفـر،  یـک  کـه  اسـت  خـوب  گفـت  کراتمـان  مذا اتمـام  از  پـس  حقیقـت  بـود  ایـن  جالـب 
کـه بهتـر  کنـد و بقیـه در صـورت لـزوم وارد بحـث شـوند، انـگار  اشـاره بـه مـن، صحبـت 
کـه در جلسـه  کـرد. نشـان بـه آن نشـان  اسـت غیـر از ایـن باشـد! خسروشـاهی هـم تاییـد 
کـردم حقیقـت و سـپس خسروشـاهی  پـس از این کـه مـن سـه یـا چهـار دقیقـه صحبـت 
گفتـم و شـاید مجموعـا  کـه مـن  وارد بحـث شـدند و یـک سـاعت آینـده جـز چنـد جملـه 
کردنـد حقیقـت و  کردنـد یـا صحبـت  کارشـناس او سـئوال  کـه دکتـر رحیمـی و  15 دقیقـه 
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کردند. در تعجب هسـتیم از اینکه حقیقت اصًا متوجه نمی شـود  خسروشـاهی صحبت 
کمابیـش  خـودش چقـدر صحبـت می کنـد یـا بی جـا صحبـت می کنـد، خسروشـاهی هـم 
کـه چـه فکـر می کننـد و چـرا  همین طـور. وقتـی صحبـت می کردنـد تـه دلـم می خندیـدم 
گرفتـه بـود. اصـا متوجـه موقعیـت  اینقـدر بی توجـه یـا سـاده اندیش اند. واقعـًا خنـده ام 

کـه ایـن البتـه بـرای مـا بسـیار بـد اسـت، دکتـر رحیمـی هـم ایـن را می فهمیـد!  نبودنـد! 

کـردن  کـه از مـا خواسـتند بگوییـم پـس از هزینـه  بـه هرحـال جلسـه بـه اینجـا ختـم شـد 
حـدود 1۰ میلیـارد تومـان چـه چیـز دسـتاورد مـا اسـت! محصـول چیسـت! دیگـر این کـه 
پـس از دریافـت پـول بعدی، امسـال، سـال آینده، یا دوسـال دیگر چـه محصولی تحویل 
می دهیـم. بـاز هـم حقیقـت و خسروشـاهی سـعی کردنـد کلماتـی جـور کنند که پاسـخ آنها 
گفتـن داشـته باشـم. سـعی  نبـود. جالـب اینکـه فکـر نکردنـد شـاید مـن هـم چیـزی بـرای 
کلماتی  کـه آخـر سـر وقتـی توپخانـه آنهـا خاموش شـد  هـم نکـردم وسـط حرفشـان بیایـم. 
کـه  گزارشـی بـرای آنهـا بفرسـتیم بـا آنچـه آنهـا خواسـته بودنـد،  کـه  گفتـم. و آخـر قـرار شـد 
وقتـی برگشـتیم صحبـت طوالنـی بـا هـم داشـتیم و قرار شـد حقیقـت آنها را مکتـوب کند.

9۰/12/11
پنج شنبه

صبـح زود الرک بـودم و بعدازظهـر هـم در فرهنگسـتان علـوم سـخنرانی داشـتم، شـب 
کارهـای عقب مانـده را انجـام دهـم  هـم مسـافر بـه سـمت تریسـت! آمـده بـودم بعضـی 
صحبـت  سـاختار  برسـم  هـم  شـاید  فکرمی کـردم  کنـم.  آمـاده  را  بعدازظهـر  سـخنرانی  و 
کنـم. یـک یـا دو سـاعت نگذشـته بـود  خـود را در ابتـدای RM )همایـش بررسـی( تنظیـم 
گفـت مـن بلیطـم را لغـو  کـه خسروشـاهی آمـد سراسـیمه بـه دفتـر مـن، عصبـی، و فقـط 
کـرده بـود درمـورد  کـه آرنـه  کاری  می کنـم  وبـه RM نمی آیـم. بـه شـدت عصبانـی بـود از 
گفتـم ناراحـت نباشـد ایـن  کـردن او چنـدان سـاده نبـود. بـه او  برنامـه سـخنرانی ها! آرام 
کـه تصمیـم می گیـرد. تصمیـم نهائـی بـا مـا  کـه نهائـی نیسـت و ایـن آرنـه نیسـت  برنامـه 
گفتـم پیامـی می فرسـتم و برنامـه را آن طـور  کـردم. و  اسـت. بـا خنـده و شـوخی آرامـش 
کـه مطلـوب مـا اسـت تصحیـح می کنـم. البتـه چـون فرصـت کم اسـت برنامـه را جمعه در 
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گـر در تریسـت برنامـه  گفـت پـس ا کامـل آرام نبـود و  کـرد. هنـوز  تریسـت نهایـی خواهیـم 
کارسـاده ای نبود.  کـرد.  تصحیـح نشـود از همان جـا برخواهـد گشـت و صحبـت نخواهـد 
کـردم  ایـن عصبانیت هـا یکـی از نقطـه ضعف هـای او بـود. بـه هـر حـال شـوخی وخنـده 
تـا از خـر شـیطان پاییـن بیایـد. بعـد از آن یـک پیـام بـرای همـه افـراد مدیریـت بـه عـاوه 
کـه قطعـًا دیگـر هیـچ حرفـی از برنامـه زده نشـود تـا بیـش از  میهمانـان همایـش فرسـتادم 
گیـج نشـوند و سـپس در تریسـت برنامـه را بـر مبنـای پیشـنهاد جـری وتنظیـم  ایـن افـراد 
حبیـب پیگیـری می کنیـم. بـه عمـد این طور نوشـتم چـون آرنه هم قبًا نوشـته بود جری 
کـه تنظیـم او چنـدان بـر ایـن اسـاس نبـود و بـه تنظیـم  حمایـت می کنـد امـا در صورتـی 
کـه بـا مـن هماهنگ شـده بـود توجه نکرده بود. می دانسـتم آرنـه ناراحت خواهد  حبیـب 
نوعـی  امـا  اسـت  میـان  در  کـه مشـکات مدیریتـی  مـا خیـال می کردنـد  و مدعویـن  شـد 
اعمـال قـدرت الزم بـود. پیامـی هـم بـرای تیـم مدیریت فرسـتادم که هیچ اقـدام دیگری 
کـه خداحافظی می کرد  نشـود تـا در تریسـت بـا هـم صحبـت کنیم. حبیب آرام شـد و ظهر 
کنـم« بـرای همایـش. بـه وضـوح از شـب قبـل حـرص  گفـت »مـی روم خـودم را بازسـازی 

خـورده بـود و اذیـت شـده بـود.

کارهـا مهـار شـد و می دانسـتم تاثیر چندانی ایـن اقدام  کامـل ایـن  خوشـبختانه بـا آرامـش 
مـن در حضـور تیـم لونـد در همایـش نخواهـد داشـت. اطـاع داشـتم که آرنـه حرکت کرده 

اسـت و پیـام را در تریسـت خواهـد دیـد و نـه در لوند!

9۰/12/12
جمعه

کـردم همـراه بـا حبیـب. سـپس سـپهر بـه مـا پیوسـت و از همـان  12 شـب از منـزل حرکـت 
کمابیـش تمـام راه تـا  ح شـروع شـد و  جـا صحبت هـای مـا درمـورد همایـش و محـل طـر
اسـتانبول، در فـرودگاه اسـتانبول سـپس تـا ونیـز  و از آنجـا در ماشـین تـا تریسـت از همـه 
کردیـم. حتـی سـپهر ناراحتی هـای خـودش را از  ح صحبـت  ع موضوعـی مرتبـط بـا طـر نـو
کمـی آرام و دوسـتانه و  کـرد. خوشـحال بـودم از این کـه شـرایطی  ح  مـن و حبیـب مطـر
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کـه تیـم به خوبـی همدیگر  بـدون رو در بایسـتی فراهـم شـده. داریـم بـه حالتـی می رسـیم 
را می شناسـند، تحمـل می کننـد ،یـک یـا دوسـال قبـل این طـور نبـود.

بـه تفصیـل درمـورد مشـکل مـا بـا LTG  واعضـای تیـم لونـد صحبـت شـد. مـن از آنهـا 
این کـه  از  کـردم  راحـت  را  خیالشـان  دارنـد.  ذهـن  در  سـناریوی  چـه  بگوینـد  خواسـتم 
گـروه لونـد تـا  کامـل LTG و حـذف  گفتـم در ذهـن مـن همـه چیـز شـناور اسـت از تعطیلـی 
کـه لونـد بـه خصـوص  کـردم بـا رفتـاری  گرچـه اضافـه  همـکاری بـه همـان شـکل سـابق. 
در چنـد مـاه اخیـر داشـته اسـت نمی توانـم تصـور کنم پـس از همایش همـکاری به همان 
کـه جزئیـات آن را بحـث  کردنـد  ح  کـدام مطـر صـورت قبـل بمانـد. چندیـن سـناریو را هـر 
کـم کاری آنها ، تسـلط آنها بـه امور متفاوت، جلوگیـری آنها از  کردیـم بـا حقـوق افـراد آنهـا، 
رفتـن بـه سـمت فناوری هـای نویـن، و نیـز رفتـار آنهـا در چند هفته گذشـته و این که همٔه 
کـردم همگی بخشـی از این مشـکات بود. کـه مـن آن را تهدیـد تلقـی  گزینه هـا بـاز اسـت، 

که به میهمان سـرای آدریاتیکو رسـیدیم. پس از اسـتقرار آرنه را دیدیم و صحبت ها  ظهر 
کـرده بـود.  کـه حـدس زده می شـد آخریـن پیـام مـن او را ناراحـت  شـروع شـد. همان طـور 
کردیـم و قـرار شـد بعـد از ناهـار بـا حبیـب بنشـینند و برنامـه را  ح  ع برنامـه را مطـر موضـو
گذشـته  کـه همیـن اتفـاق افتـاد و توافـق حاصـل شـد. هـر دو در روزهـای  کننـد  تنظیـم 
عصبیـت نشـان داده بودنـد و در عیـن حـال توافـق آنهـا هـم راحـت بـود. مـن بـه عمـد در 
تنظیم برنامه مداخله نکردم و دلیلی نداشـت. در این فاصله با دکتر رنجبر چند سـاعت 
کنـار سـاحل تـا بارکـوال قـدم زدیم و از مسـائل مختلـف به خصوص سیاسـت های افتضاح 
علمـی ایـران صحبـت کردیـم. یـاد گذشـته و انسیتوسـازی ها و بحث هـای مرتبط در این 
که ببین چه بر سـر این نهادهای علم ایران آمده اسـت. از اینکه شـش ماه دیگر  مسـیر. 
کی داریـم!  بایـد بازنشسـته شـود و از افسـردگی های بعـد از آن. چـه شـرایط تاریخـی اسـفنا

او بـا ایـن همـه تجربـه بایـد در برزیـل نهـادی علمـی بسـازد بـه جـای ایران!

9۰/12/13
امـروز پـس از صبحانـه بـا مجیـد بـه قـدم زدن رفتیـم در همـان مسـیر پـارک میرامـاره تـا 
گفتیـم بـه خصـوص از مشـکات LTG. می خواسـتم بـا  سـاحل بارکـوال. از همـه در سـخن 
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کـه  جزئیـات نظـر او را در مـورد ادامـٔه همـکاری بـا تیـم LTG بدانـم. نظـر مجیـد ایـن بـود 
درسـت اسـت LTG، بـه خصـوص آرنـه و توربـن پـول دوسـت هسـتند، و متـه متین تـر از 
دیگـران اسـت، امـا هنـوز تیـم مهندسـی و پـروژٔه مـا بسـیار بـه آنهـا احتیـاج دارد و تـا زمانی 
کنـار گذاشـت. نظر او  کـه جایگزیـن مطمئـن تعییـن نشـده اسـت نمی تـوان و نبایـد آنهـا را 

از حیـث فنـی تفـاوت چندانـی بـا نظـر تیـم مهندسـی نداشـت.

نگرانـی دیگـری هـم مجیـد داشـت. اینکـه بهـروز افضلی فـر همـه چیـز بـه دسـت آورده 
کـه آرنـه افـراد را بـا حمایـت  کلـی ایـن بـود  کمتـر چیـزی بـه مـا داده اسـت. تصویـر  اسـت و 
کـردن زیـادی به سـمت خود جـذب می کنـد. از جمله این کـه حقوق او  کـردن بـا پرداخـت 
ع مبلـغ ضمانت، یعنی 3۰۰.۰۰۰ یـورو که بلوکه  بیـش از دانشـجویان دیگـر اسـت و موضـو
کـه مـن حـدس مـی زدم، بهانـه ای بیـش نیسـت. از جملـه اینکـه  شـده اسـت، همان طـور 
بهـروز هـم محاسـبات مربـوط بـه mirror support را بـه کسـی نـداده اسـت و در دسـت مـا 

نیسـت. همـه اینهـا قـدری ناراحت کننـده اسـت و توجـه بیـش از حـد می طلبـد.

کـه چنـدی پیـش شـروع شـده بی جـا نیسـت.  هرچـه فکـر می کنـم مـی بینـم نگرانـی مـن 
کنیـم و در نظـر بگیریـم.  گزینه هـای بیشـتری را پیـدا  بسـیار الزم اسـت 

گزارش  گر مایلیـد مثًا  شـب سرشـام و بعـد از آن بـا جـری صحبـت کردم. واضـح می گفت ا
کـه گفتم  گـروه داوران بگوئید.  مسـتقلی بـه شـما بدهیـم یـا سـوال های خاصـی داریـد بـه 

کارشـان را بـه نظر می رسـید جـدی گرفته اند. در صحبـت عمومـی ام خواهـم گفـت. 

ادامـٔه  مسـئلٔه  بهـروز،  دکتـری  مسـئله   ،LTG آرنـه،  فشـارهای  ع  موضـو هم زمـان  بایـد 
ریاسـت جمهـوری  توقعـات  کار مهندسـان، شـروع ساخت وسـاز،  بـر  نظـارت  پـروژه،  کار 
عـاوه  بـه  بگیریـم،  نظـر  در  جـا  یـک  را  همـه  و  ایـران،  در  باالدسـتی  مسـئوالن  و 
کار  کار،  شـلنگ تخته های همـکاران نزدیـک هـم مزیـد بـر علـت اسـت. در عین سـنگینی 

اسـت. شـده  جالـب 
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9۰/12/14
یکشنبه

سـاعت 4 صبـح بـه وقـت محلـی بیـدار شـدم. بـا افـکاری پیچیـده و در هـم. نگران کننده 
از  متفـاوت  اقدام هـای  و  سـناریوها  همـٔه  بودنـد.  درگیرکننـده  امـا  عکـس،  بـه  نبودنـد، 
کـه نگـران اسـت و  گفـت  کـه خسروشـاهی زنـگ زد و  ذهنـم می گذشـت. پنـج صبـح بـود 
کنـد. رفتیـم پایین در دفتری که در اختیار ما گذاشـته بودند. شـروع  می خواهـد صحبـت 
کـه داشـت. معلـوم بود تمام شـب درگیر  کـردن. از نگرانی هـای بسـیاری  کـرد بـه صحبـت 
بـوده اسـت. بسـیار هیجانی تـر از مـن شـده بـود. دائم می گفـت چه بکنیـم خاصه این که 
کـردن  گـول زده اسـت. سـرمان کاه گذاشـته اسـت. نقـش مـن شـده بـود آرام  LTG  مـا را 
او. مفصـل در مـورد همـه چیـز و همـٔه ابعـاد قضیـه صحبـت کردیـم. حتی حـدس و گمان 
خـودم و احتمـال این کـه بـه دلیـل سیاسـت اروپایـی ممکـن اسـت بـه نفـع مـا نباشـد برای 
گرفته انـد و  کـردم. این کـه چـه تماس هایـی بـا مـن در اروپـا، در لونـد و فنانـد  ح  او مطـر
گفـت  این کـه آخریـن بـار دو مـاه قبـل در لونـد چـه شـد. بـه وضـوح ترسـید و نگـران شـد و 
کاشـکی ایـن حرف هـا را بـه مـن نمـی زدی و البته گفتم گزارش این تماس هـا را به وزارت 
اطاعـات داده ام. حـدس مـن ایـن بـود، یـا ایـن احتمـال را مـی دادم پـس از بی محلـی 
کـرده بـود و شـاید پیغامـی بـه آرنـه  مـن در آخریـن حضـور در لونـد اروپایی هـا را مضطـرب 
داده بودنـد و ایـن باعـث مکاتبـات غیرمنتظـره او شـده بـود. بـه هـر حـال تا 8 صبـح از هر 
کنـش  کـرد و چـه بایـد بکنیـم. نمی دانـم وا کردیـم و اینکـه چـه می شـود  دری صحبـت 
کـه جاه طلبـی او مهـار  بعـدی خسروشـاهی چـه باشـد. بـه شـهود خـودم اعتمـاد می کنـم 
کـرد. ایـن حرف هـا را الزم  کمـک خواهـد  شـدنی اسـت و دلسـوزی او بـه پـروژه در نهایـت 

می دیـدم.

گفتـم چـرا ایـن  گـزارش تاریـخ ایـران و نجـوم  کـه جلسـه شـروع شـد مـن بـه جـای  صبـح 
پـروژه بـرای ایـران مهم اسـت وچرا باید بین المللی باشـد و چه انتظـاری از داوران داریم. 

گویـی پـروژه خودشـان اسـت. این کـه هیـچ ماحظـه ای نکننـد و 
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گاهـی اصـل طراحی  کـم نبـود.  گـروه لونـد  درطـول روز هـم انتقـاد یـا سـوال های متعـدد از 
گفـت برویـم صحبـت  کـه شـد خسروشـاهی مجـدد  را مـورد سـوال قـرار می دادنـد. غـروب 
کـه پـس از چنـدی سـپهر هـم بـه ما پیوسـت. حرف ها کمـی تکـرار حرف های صبح  کنیـم 
بـود. می گفـت نگرانـی اش تاییـد شـده اسـت و جلسـه های امـروز نشـان داده اسـت شـاید 
اشـکال های اساسـی در طراحـی داریـم. بـه نظـر مـن خیلـی این طـور نبـود، اما بـه هر حال 
ع اتفاقـات هیجـان زده شـده اسـت. هنـوز همـه در التهـاب هسـتند. نمی دانـم  از مجمـو
شـاید تحمـل، ظرفیـت آنهـا هـم محـدود اسـت. شـاید نبایـد همـه چیـز را بـا آنهـا در میـان 
کنـم.  ]...[  ظرفیـت  بگـذارم. شـاید بایـد بیشـتر حـرف بزنـم امـا در عیـن حـال آنهـا را آرام 
ُکـن اسـت ، امـا بـدون شـک در او غلـو اسـت.  کار تمـام  ُکـن اسـت.  کار  متاطمـی دارد، 
کـوره  بـه وضـوح دیـده ام در مـواردی تـوان خـودش را درسـت تخمیـن نمی زنـد. زود از 
در مـی رود امـا دل رحـم اسـت و در عیـن خشـونت یـک طـرف بسـیار مهربـان دارد. اصـًا 
کـرد. صـادق  کمـک  او  بـه  بایـد  را  کارهـا  اتمـام  نیسـت.  تمام کننـده   ]...[ نـدارد.  بخـل 
گاهـی هـم در رفتـار و تشـخیص خصوصیـت دیگـران افـراط نشـان  اسـت. متعهـد اسـت. 
کـه حـاال شـاید داریـم یک  می دهـد. امـا تیـم مـا همیـن اسـت. چنـد روز پیـش بـه او گفتـم 
تیـم می شـویم بـا همـه صفت هـا و نقـاط قـوت هـم آشـنا می شـویم و همدیگـر را نـه فقـط 

تحمـل می کنیـم بلکـه احسـاس نیـاز هـم می کنیـم.

9۰/12/15
دوشنبه

گـزارش  گـزارش مهندسـان و از یـک طـرف دیگـر  امـروز روز حساسـی بـود. از یـک طـرف 
کـه  گـزارش محفظـه را قـرار بـود مجیـد بدهـد  نگهـداری قلـه از خسروشـاهی و محفظـه. 
گرفـت. جـری  کـه پیـش آمـد مجیـد نپذیرفـت و آرنـه بـه عهـده  بـه دلیـل مسـئله هایی 
کـه معنـی نـدارد. وقتـی  ح اسـت  کـه مـا سـند را دیده ایـم و ده پیشـنهاد مطـر گفتـه بـود 
کـرده بـود، و بـه آرنـه، آرنـه هم از او خواسـته  خسروشـاهی ایـن حـرف را بـه مجیـد منتقـل 
کنـد. بـه مجیـد هـم بـر خـورده بـود و تشـخیص داده بـود  کـم  کـه مثـًا اسـایدها را  بـود 

کشـید. کنـار  مداخلـه بیـش از حـد اسـت و عمـًا بـا ناراحتـی 
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گـزارش خوبـی دادنـد. بـه وضـوح هـم خودشـان راضـی بودنـد و هـم داوران.  مهندسـان 
کرده بودند. آرنه در مقابل سـوال داوران مشـکل داشـت. سـوال ها  اعتماد به نفس پیدا 
کـه انـگار داوران می خواسـتند بـه مـا حرفـی بزننـد! حبیـب در هـر موقعیتـی  طـوری بـود  
می آیـد و بـا هیجـان از وضعیـت بـد LTG صحبـت می کنـد. خیلـی هیجانـی شـده اسـت. 
واضـح  کـه  می کردنـد  جـدی  سـوال های  امـا  بـود  خـوب  هـم  جالـی  امیـر   CFD گـزارش 
بـود مـا بـه آنهـا توجـه نکـرده بودیـم. نـه خـودش می دانسـت و نـه بقیـه. از جملـه این کـه 
گرادیان دما  تاطم هـای مکانیکـی چنـدان اهمیتـی بـرای رصد ندارنـد، آنچه مهم اسـت 
کنـون نه  گرادیـان دمـا را دارد، امـا تا گرچـه در شبیه سـازی های خـودش ایـن  اسـت. امیـر 

کـرده بـود.  کـرده بـود و نـه اطاعـات آن را اسـتخراج  بـه آن توجـه 

کـه پاسـخ  کم کـم زمزمـه اعتـراض داوران از LTG شـنیده می شـود. از جملـه سـوال هایی 
آن بسـیار غیرحرفـه ای بـود طراحـی سـتون )Peer( پایـه تلسـکوپ بـود. پیـه رو پرسـید 
گرفتـه ایـد. توربـن پاسـخ داد  کـه بسـامد مشـخصه آن را چنـد در نظـر   )Piero Salinari(
کرده ایـد و اینکـه  کجـا ایـن عـدد را آورده ایـد آیـا محاسـبه  کـه در پاسـخ شـنید از  5 هرتـز، 
کرده ایـم و 18 هرتـز بـه دسـت  گفـت حسـاب  غیرمعقـول اسـت. جوابـی نداشـت. بهـروز 
کـه درسـت بـه نظـر می رسـید. ایـن بسـامد در طراحـی بسـیار حسـاس اسـت.  آمـده اسـت 
کـه ایـن نتیجـه طراحـی محفظـه توسـط مجیـد اسـت  گفتـه بـود  ظاهـرًا همان جـا توربـن 
کـرده بـود، و شـاید ایـن حساسـیت ها باعـث شـد  و ایـن حـرف هـم او را بسـیار ناراحـت 

صحبـت نکنـد. در زمـان تنفـس و نهـار اشـکش در آمـده بـود. وضعیـت خوبـی نـدارد.

بعـد از ظهـر قبـل از شـام تیـم مهندسـی از مـن خواسـتند برویـم قـدم بزنیـم پذیرفتـم و راه 
ع  کمـی توضیـح محلـی دادم. جعفـرزاده موضـو افتادیـم بـه سـمت پـارک میرامـاره. در راه 
کـردم و بحـث مـا  کشـید . توضیـح مفصلـی شـروع  پیشـرفت ایـران و موانـع آن را پیـش 
کـرد. بـرای اولیـن بـار بـود که با ایـن گروه همگـی تنها بـودم و راحت صحبت  ادامـه پیـدا 
کـه متوجـه تاریـک شـدن هـوا و بسـتن درهـای پـارک  گـرم بـود  می کردیـم. آنقـدر سـرمان 
نشـدیم. وقتـی متوجـه شـدیم درهـای پـارک بـه سـمت میهمـان سـرای آدریاتیکـو بسـته 
شـده بـود. بـا خنـده و شـوخی از نرده هـای در اصلـی در جـاده سـاحلی بـاال رفتیـم، حتـی 

کـه بـه نظـر نمی رسـید چابـک باشـد. تفریـح خوبـی بـود. خانـم عزیـزی 
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کنـد. حرفش با  کـه رسـیدیم حبیـب مجـدد می خواسـت تنهـا با مـن صحبت  قبـل از شـام 
کار آرنـه و LTG تمـام اسـت، و بـه نظـر می رسـد چنـد نفـر از داوران  کـه  هیجـان ایـن بـود 
کـه دو مـاه پیـش پیـه رو همیـن حـرف را زده بـود. بـاورش  گفتـم  ایـن نظـر را دارنـد. بـه او 
 LTG گفتـم بلـه همین طـور اسـت. تصمیـم در مـورد نمی شـد. بـه وضـوح متعجـب بـود. 
ع بحـث چگونگـی اجـرای کـم ضـرر ایـن تصمیم اسـت.  را گرفتـه فـرض کنـد. االن موضـو
ع  از جملـه موضـو کـه پارامترهـای بسـیاری دارد.  ع متمرکـز شـود  بایـد روی ایـن موضـو

ع جایگزینـی مشـاوران مطلـوب. بهـروز و دکتـری او، موضـو

9۰/12/16
سه شنبه

امـروز بسـیار جالـب و سـخت بـود. از صبـح سـاعت 5 بیـدارم. االن سـاعت 11:4۰ شـب 
اسـت و مغـزم پـر اسـت از اطاعـات پـردازش نشـده. همـه مرتبـط بـا آینـده پـروژه. شـاید 
کـس حـرف  کـردم، پـس از شـنیدن نظـر داوران الزم بـوده یـا بهتـر بـود بـا هیـچ  اشـتباه 
کناری رفتند می رفتم و بحث های سـبک  کافه  کـه به رسـتوران یا  نمـی زدم و بـا بقیـه ای 
روزمـره را ادامـه مـی دادم. امـا بـه تفصیـل چنـد سـاعت وقت گذاشـتم بـا بهـروز افضلی فر، 
کـردم و سـپس دو سـاعتی هـم بـا مجیـد آل ابراهیـم. انـواع و اقسـام بحث هـای  صحبـت 
کـه هـم تحمـل شـنیدن آنهـا سـخت بـود و هم پـردازش و  ح شـد،  فـردی و مدیریتـی مطـر

نتیجه گیـری از آنهـا.

گرفتـه بودنـد در مـورد  ع مثبـت بـود. ایرادهـای اساسـی  نتیجه گیـری داوران در مجمـو
مثـًا محفظـه یـا رصدسـرا )ایسـتگاه 2(. از مکانیـک بسـیار راضـی بودنـد. از مدیریـت در 
ع راضـی بودنـد. یـک  گرفتـه بودنـد. امـا مهـم این کـه همـه در مجمـو ع ایرادهایـی  مجمـو
گفتنـد چهـار سـال از حـاال  کردنـد زمان بنـدی آنهـا بـود از پـروژه.  ح  کـه مطـر ایـراد اساسـی 
بـرای نورگیـری بسـیار غیـر واقعـی اسـت. ایـن خـودش بـرای مـا مشـکاتی فراهـم خواهـد 

کرد.

کـه البـد همین طور اسـت. نفـس این که  گام مهمـی بـه جلـو برداشـته ایم  بـه نظـر می رسـد 
همایـش برگـزار شـد خـودش موفقیتی اسـت. وقتی بـه عقب نگاه می کنم چه فشـارهایی 
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وارد شـد هـم تعجـب می کنـم و هـم بسـیار  گذشـته  مـاه  ایـن دو  پـروژه در  بـر  و  بـر مـن 
گذشـت. کـه بـه خیـر  خوشـحالم 

صحبـت مفصـل مـن بـا بهـروز هـم در مـورد برنامـٔه دکتـری او بـود و هـم در مـورد وظایـف 
کشـید و راضـی بـودم.  کار در بخـش مکانیـک صحبـت مـا چنـد سـاعت طـول  و تقسـیم 

اطاعـات متفاوتـی رد و بـدل شـد. 

در بیـن روز، قبـل از این کـه همایـش بـه پایـان برسـد و داوران جلسـٔه خصوصی خودشـان 
را تشـکیل دهنـد. مجیـد ورقـه ای بـه دسـتم داد! نظـر توربـن بـود بـه آرنـه در مـورد این که 
کـه احتمـااًل خواهنـد  داوران احتمـااًل چـه نظـری خواهنـد داد. اول از هـم ایـن نکتـه بـود 
کـه بتـوان طراحی مفهومـی را به داوری گذاشـت،  ح در مرحلـه ای نیسـت  گفـت هنـوز طـر

کار خـود را کافی ندانسـته اسـت! گـروه لونـد هنـوز  یعنـی اینکـه 

9۰/12/1۷، ۷ مارس 2۰12
چهارشنبه

کار و در ضمـن پیـام فرسـتادن  دیشـب تـا 3 صبـح بیـدار بـودم و مشـغول فکـر بـرای ادامـه 
کارهـا بکنـد یـا بـه چـه سـوال هایی پاسـخ بدهند. کـه چـه  بـرای بعضی هـا 

قـرار بـود سـاعت 1۰ شـب قبـل خسروشـاهی، سـپهر اربابـی و مجیـد بیاینـد در مـورد آینـدٔه 
کنیـم. مجیـد بـود امـا آن دو نیامدنـد. رفتـه بودنـد بـا بقیـه  همـکاری بـا LTG صحبـت 
کافـه ای نزدیکـی هتـل. اصـًا خوشـم نیامـد. بـه حرفـم توجـه چندانـی نکـرده بودنـد و  در 
گرفتـه بودنـد. از ایـن رفتارشـان اصـًا خوشـم نیامـد. در عیـن پختگـی در بعضـی  شـوخی 

مـوارد بسـیار بچگـی نشـان می دهنـد.

اول پیامـی فرسـتادم بـرای امیـر جالـی بـا کپی برای آرنه، خسروشـاهی و مجید، که چند 
کـه الزم اسـت بـر طـرف شـود یـا توضیح داده شـود: در  اشـکال در ایـن شبیه سـازی هسـت 
پردازش داده های سـامانه ریزدمائی شـک هسـت ؛ در شبیه سـازی CDF قله با محفظه 
 M1 کـه قطعـی نیسـت. و دیگـر این کـه ارتفـاع کار بـرده شـده اسـت  شـکلی از محفظـه بـه 
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کـه آن هـم قطعـی نیسـت. پـس در ایـن زمینـه چندیـن  گرفتـه شـده اسـت  هـم 15 متـر 
مشـکل داریم.

کـه بایـد مسـئولیت طراحـی محفظـه را بـه عهـده  پیـام دیگـری بـرای مجیـد فرسـتادم 
بگیـرد. البتـه بـا نظـارت آرنـه. و این کـه هـر ارتباطـی بـا شبیه سـازی قلـه را بایـد خـودم 
کنـد  ارتفـاع M1 را صبـر  ع  کنـد و موضـو کـه بایـد دقـت  در جریـان باشـم، بـه خصـوص 
از  کـه فـردا صبـح بعـد  از احمـد درودی و خانـم دشـتدار هـم خواسـتم  تـا نهایـی شـود. 
کـره پیـش مـن بیاینـد، صبـح ابتـدا بـا درودی  صبحانـه )یعنـی همیـن امـروز( بـرای مذا
کـردم نقـش مهنـدس سیسـتم را بـا جدیـت  کـردم و از برنامـٔه آینـده اش؛ توصیـه  صحبـت 
بـه عهـده بگیـرد و ادامـه دهـد. بـه نظرم آمد از این پیشـنهادها راضی بـود. در مورد خانم 
کـرده  کـه تهیـه  کـه در سـندی  دشـتدار می دانسـتم از دسـت خسروشـاهی ناراضـی اسـت 
گذاشـته بـود و ایـن او  بـود، بـا همـکاری متـه، خسروشـاهی هـم اسـم خـودش را روی آن 
کـرده بـود. ظاهـرًا خسروشـاهی در ایـن مـوارد در مـرز عـرف و جـاه  را بـه شـدت ناراحـت 
کنـون همـه را ناراحـت کرده اسـت. دشـتدار خیلی  طلبـی بیـش از حـد حرکـت می کنـد و تـا 
کـرد، در عـوض اعتبـار و احتـرام قابل توجهـی بـرای متـه  ع صحبـت  مایـم از ایـن موضـو
کارهایـش بسـیار ورزیـده اسـت و الزم اسـت هنـوز بـر بخش  قائـل بـود. معتقـد بـود متـه در 
کنـد. از او خواسـتم در بخش هـای دیگـر مرتبـط بـا اپتیـک تلسـکوپ هـم  اپتیـک نظـارت 
کنـد هـر چـه می توانـد دانـش فنـی مرتبـط را فـرا بگیـرد تـا در ایـران در  وارد شـود و سـعی 
ایـن مـورد مرجعـی داشـته باشـیم. او را در ایـن مـورد هـم عاقه منـد دیـدم. بعـد بـا مجیـد 
کـردم. ناراحتی هایـش را بیـان می کرد. می توانسـتم به خوبی خـودم را به جای  صحبـت 
ح از طرف هـای متفـاوت تحقیـر شـده بـود، که واقعیت داشـت.  او بگذاریـم. در طـول طـر
مـن از چنـد طـرف تحـت فشـار بـودم که او ناتوان اسـت یا این که ارزش کارهایش درسـت 
سـنجیده نمی شـد، چـه از طـرف همـکاران در ایـران، بـه خصـوص خسروشـاهی، و چـه 
کـه البتـه در ایـن مـورد بایـد بگویـم آرنـه بیـش از همـه »هـوای« او  گـروه لونـد،  از طـرف 
کـه در بخش هـای مختلـف، بـه ویـژه  را داشـت، امـا توربـن نـه! بـه هـر حـال معتقـد بـود 
کـه اشـکال های اساسـی در طـول همایـش بررسـی مشـاهده شـد،  بـا محفظـه،  مرتبـط 
کـه جایگاهی برای او  کـه واقعیـت نداشـت. به فکر بودم  گـردن او می انداختنـد  تقصیـر را 
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کنـم. از دسـت ]...[ هم ناراحت بـود که در همین  متناسـب بـا عاقـه و توانایـی اش پیـدا 
موقـع ]...[ رسـید و وارد بحـث شـد. اینجـا ]...[ روی  رحمانـی خـودش را نشـان داد. او 
کـردن  کـه بـه هنـگام جاه طلبی هایـش بـرای بـاز  دسـت کم دو رو دارد یـک روی خشـن 
کـه  میـدان بـرای خـودش از خـودش نشـان می دهـد و یـک روی رحمانـی بـه هنگامـی 
کنـد. ایـن  گرفتـه و نمی خواهـد جـای او را تنـگ  کسـی مـورد ظلـم قـرار  احسـاس می کنـد 
دو حالـت را در چنـد سـال گذشـته در او بـه وضـوح دیـده ام. صحبـت خوبـی بـود و مجیـد 

هـم راضـی بـه نظـر می رسـید.

کـردم  و از این کـه همایـش  پـس از آن نوبـت آرنـه شـد. او را صـدا زدم. ابتـدا خـوش و بـش 
ع نیامدن  بـه خوبـی برگـزار شـده اسـت و نقـش مهندسـان صحبت کردیم. سـپس موضـو
گفتـم ایـن تهدیـد آنهـا بـه نیامـدن بسـیار  کـردم.  اعضـای لونـد و اعتـراض آنهـا را بیـان 
کرد  زشـت بـوده اسـت و بـه لحـاظ حرفـه ای قابـل قبـول مـن بـه هیچ وجـه نیسـت. سـعی 
کـرده اسـت تـا  کـه چقـدر بـرای او هـم سـخت بـوده اسـت و این کـه چقـدر اصـرار  بگویـد 
سـرانجام راضـی بـه آمـدن شـده اند. باور نمی کـردم. گفتم چرا گفته ایـد LTG پول ندارد، 
اول این کـه دو سـال تمـام پـول پرداخـت شـده و همـه بـه خوبـی منتفـع شـده اند آیـا بـه 
کرده ایـد و این کـه مـن دیگـر چگونـه  خاطـر چنـد مـاه تاخیـر ایـن همـه بـه مـن فشـار وارد 
کنـم. هـر زمـان در آینـده می توانـد ایـن اتفـاق تکرار شـود. می توانـم بـه ایـن افـراد اعتمـاد 

کـردم بـه مبلـغ 3۰۰.۰۰۰ یـورو  کافـی پـول داشـتید. اشـاره  دیگـر این کـه شـما بـه انـدازه 
گفتـم می توانسـتید آن  گذاشـته شـده اسـت.  کنـار  کـه بـه عنـوان هزینـٔه دکتـری بهـروز 
کـه ایـن پـول ضمانـت  گفتـه بـودم  گفـت  گفـت نـه، و  کمـی بـا اطمینـان  کنیـد.  را هزینـه 
کـه هیـچ گاه  گفتـم مـن  کـرد. در جـواب  تحصیـل بهـروز اسـت و نمی تـوان آن را هزینـه 
کـه می آیـم لونـد و از  گفتـم  ایـن را نپذیرفتـه بـودم و اطمینـان دارم ایـن چنیـن نیسـت. 
گفـت بـه آنهـا  ربطـی نـدارد. ایـن  گـران تورنتـون )حسـابرس LTG( می پرسـم.  شـرکت 
کـه می آیم از دانشـگاه و بانک می پرسـم.  موضوعـی اسـت بیـن دانشـگاه و بانـک. گفتـم 
بـا اطمینـان و محکـم ایـن حـرف را زدم. مطمئـن بـودم دروغ می گویـد و چیـزی را مخفی 
کـه مـاه بـه مـاه بـرای بهروز  کت شـد و تنهـا گفـت ایـن پولـی اسـت  می کنـد. بـه وضـوح سـا
هزینـه می شـود. گفتـم بهـروز راهـم برمی گردانـم  و هیـچ لزومـی نـدارد دکتـری بگیـرد. بـه 
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کـردم. بایـد بـه دیـدن دکتـر رنجبـر در  شـدت و بـه وضـوح مضطـرب بـود. جلسـه را تمـام 
کامـًا بـاز  سـاختمان اصلـی ICTP می رفتـم و از طـرف دیگـر فشـار بـر او کافـی بـود. مچـش 
شـده بـود. بی دفـاع بـود. بـرای اولیـن بار هم دلم برایش سـوخت، و هم خوشـحال شـدم 
کارهـا روشـن می شـد. ایـن انجـام مجموعـٔه اقدام هـای  کـه سـرانجام تکلیـف بسـیاری 
گذشـته بـود. حـاال عمـًا همـه چیـز بـه سـاز مـن می چرخیـد. بـا  سـخت مـن در چنـد مـاه 
خـود گفتـم چـرا زندگـی بایـد ایـن قدر سـخت باشـد؟ چرا افراد نباید رو راسـت باشـند! یک 
ح در آینده سـاده تر نخواهد بود اما  کار تمـام شـده بـود. شـرایط بـرای مدیریت طـر مرحلـٔه 

بـه هـر حـال موثرتـر خواهـد بـود. فـاز جدیـدی از سـال آینـده شـروع می شـود.

در راه برگشـت بـا ]...[ و ]...[ مفصـل صحبـت کردیـم. دلـم می خواسـت پخته تـر بودنـد. 
امـا دریغ.

ح مشـخص تر شـده اسـت، امـا از  هماهنگـی تیـم بیشـتر شـده اسـت. وضعیـت مـا در طـر
پختگی بیشـتر مطمئن نیسـتم. تا به حال این جور ندیده بودم. شـکی ندارم مهمترین 
ِگل در بیاورد«  گونـه کاری که »ایـران را از  ح هـای بـزرگ، یا هر  چالـش بـرای ایـن جـور طر
گـزارش  اسـت:  انسـانی  نیـروی  مدیریـت  همـان  نیسـت  معمـواًل  کـه  نباشـد  فـردی  گـر  ا
کارشـان حـل  کـه رغبـت بـه تصحیـح آن نـدارم؛ دو مدیـر مـا  می نویسـند آن قـدر بـد اسـت 
کنـم؛ غـرور نـا به جـا و جاه طلبـی  نمی شـود در مسـائل جزئـی بـاز هـم خـودم بایـد مداخلـه 
دارنـد زیردسـتان یـا همـکاران خودشـان را ناراضـی می کننـد بایـد بـه نرمـی از آن بگـذرم یا 

کمتـر اسـت.  کنـم، هـر چـه می بینـم در مشـکات مـا مسـائل فنـی  مداخلـه 

کننـد سـرعت  کوشـش  کـه فعـًا مهـار شـد. حـاال بایـد همـه  کشـتی طوفانـی  در هـر صـورت 
حرکـت را متناسـب بـا شـرایط بکننـد!

9۰/12/2۰، 9 مارس 2۰12
شنبه

امـروز جلسـه ای داشـتیم جمع بنـدی هفتـه و هفته هـای گذشـته و بررسـی نتایج همایش 
بررسـی. بـاری از دوشـمان برداشـته شـد. امـا حـاال بـا تحوالت چنـد ماه اخیـر و برای حفظ 
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سـامت پـروژه مجبوریـم بـار جدیـدی بـر دوش بگیریـم. بـرای تکمیـل طراحـی مفهومـی 
کـه در تیـم مهندسـی ایجـاد  و رفـع نقص هـای آن، بـرای از دسـت نـدادن زمـان و شـوقی 
کـه بایـد در چنـد مـاه آینـده  کنیـم  کارهـا تهیـه  شـده اسـت. بایـد هرچـه زودتـر فهرسـتی از 
انجـام شـود تـا بـدون فـوت وقـت فـاز طراحـی جزئیـات و آماده شـده بـرای مرحلٔه سـاخت 
کتفا کنم. تصور این اسـت که  گـروه لونـد اعتمـاد و یـا ا کنیـم. نمی توانـم بـه آرنـه و  را آغـاز 
کارهـا قبل از  هم پـای مـا نخواهنـد بـود و نمی توانـم از آنهـا برنامـه ای یـا حتـی فهرسـتی از 

کار شـوم.  2۰ فروردیـن انتظـار داشـته باشـم. ناچـار بایـد خـودم دسـت به 

کامـل  کـردم. بـه عمـد فقـط بـرای مدیـران متـن  امـروز نظـر داوران را بـرای افـراد ارسـال 
کـه بـه آنهـا مربـوط می شـد. از آنهـا  ارسـال شـد، امـا بـه هـر بخشـی تنهـا بخـش اظهارنظـر 

کـه بایـد انجـام شـود فکـر بکننـد. کارهایـی  کننـد و در مـورد  خواسـتم بـه آن فکـر 

گـزارش بـرای دفتـر معاونـت علمـی رئیس جمهـور و  دفتـر ایـن روزهـا بیشـتر درگیـر تهیـٔه 
کـه قـرار اسـت بـرای رهبـری فرسـتاده شـود. ضعـف مفرطـی در سـبک  گزارشـی اسـت  نیـز 
کسـی ماننـد  کـم اسـت. بـاز هـم بـار بـر دوش خـودم اسـت. اینجـا جـای  گزارش نویـس حا
گـر می گفتـم  کارهـا بـر می آمـد. بـه او ا کـه بـه خوبـی از پـس ایـن  خانـم شـیمی خالـی اسـت 
خ، آخـر سـر هـم بـه  ف می فهمیـد فرحـزاد، امـا اینهـا اول فکـر می کننـد فریـدون، بعـد فـر

نمی رسـند!  فرحـزاد 

کـه حقیقـت بـا نیـروی انتظامـی داشـت آنهـا پذیرفتنـد  چنـدی پیـش پـس از چنـد جلسـه 
کننـد. احتیـاج بـه ماشـینی دو دیفرانسـیلی  گـر مـا ماشـینی بخریـم برایمـان شـماره  کـه ا
کـه  داریـم بـرای قلـه. ماشـین پـس از دردسـرها خریـده شـد، حـاال ماشـین چنـد مـاه اسـت 
شـماره نمی شـود! ایـن هـم از چاقـوی بی دسـتٔه حقیقـت یـا بی فکـری نیـروی انتظامـی!

قـرار شـد دوشـنبه جشـن مختصـری داشـته باشـیم بـا همـٔه نیروهـا در تهـران بـرای تشـکر 
گـروه مهندسـی بـرای پیگیـری نتایـج  از همگـی در برگـزاری همایـش و نیـز هماهنگـی بـا 

همایـش بررسـی.
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9۰/12/22
دوشنبه

گرفتیم.  کردم. عکس دسـته جمعی هم  امروز دور هم همه جمع شـدیم و از همه تشـکر 
گروه مهندسـی داشتیم.  پس از آن جلسـه با 

کـرده بـودم. در  کارهـا و بـرای همـه ارسـال  کـرده بـودم از  روز قبـل فهرسـت موقتـی تهیـه 
کردیـم. بـا جزئیـات بیشـتر و خواسـتم نظـر بدهنـد. بـه  ایـن جلسـه پیرامـون آن صحبـت 
کـرد. بـه نظـر ممکـن می رسـد  کارهـا را تمـام  خصـوص این کـه آیـا می شـود سـه ماهـه ایـن 
کارهـا را انجـام داد. از جملـه مفهـوم  کثـر  کـه طوالنی تـر اسـت، بشـود ا بـه جـز برخـی مـوارد 
کاری نشـده اسـت.  کنتـرل آن  اپتیـک فعـال هنـوز بسـیار عقـب اسـت و در مـورد اپتیـک و 
از  خصـوص  بـه  نیسـت،  دسـترس  در  کـه  اسـت  نیازمنـد  اطاعاتـی  بـه  هنـوز  محفظـه 
شبیه سـازی های CFD. در مـورد »جبران کننـده پخشـیدگی در جـو )ADC(« هنـوز اصـًا 
کـس نظـری دارد بـرای مـن  کـه هـر  گفتـم  فکـری نشـده اسـت. و بسـیاری مـوارد دیگـر. 
بفرسـتد تـا چهارشـنبه نهایـی کنیـم. بـرای چهارشـنبه بعدازظهر هم جلسـه ای گذاشـتیم 

کارهـا. کـردن تقسـیم  بـرای نهایـی 

9۰/12/24
چهارشنبه

را  کارهایـی  از  امـروز سـیاهه ای  تـا  نمی توانـد  داد  این کـه خبـر  نشـد. جـز  آرنـه خبـری  از 
یـا  گذاشـت: نقشـه عملیـات   action plan را نـام آن  کـه الزم اسـت انجـام شـود.  بدهـد 
بـر بگیـرد،از  را هـم می توانسـت در  آینـدٔه دورتـر  البتـه نقشـٔه  کـه  ایـن  بـه  چیـزی شـبیه 
کارهای الزم بعد از اتمام طراحی مفهومی، از جمله شـروع مرحلٔه سـاخت. نوشـته  جمله 
کـه  گفتـم  بـود چنـد هفتـٔه دیگـر الزم دارد. ایـن بـرای مـن دردی را دوا نمی کـرد. بـه او 
کنیـم بـرای  کار بـه مـوازات هـم انجـام دهیـم هـم نقشـٔه عملیـات را تهیـه  مـا بایـد دو 
کـه بایـد بـه هـر حـال شـروع شـود  کارهـای ضـروری  دسـت کم یـک سـال آینـده، و هـم بـه 
گذاشـتیم و قبـل از آن هـم فهرسـت  کنیـم. بنابرایـن طبـق روال خـودم امـروز جلسـه  فکـر 
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کـردم. کمابیـش هرکـس معلـوم شـد  کـردم. و در جلسـه ضمـن بحـث تصحیـح  کامل تـر  را 
کار کنـد. در ایـن جلسـه بهـروز افضلی فر هـم از طریق ویدئو  در هفته هـای آینـده بایـد چـه 
کنتـرل  کنفـراس )Skype( حاضـر بـود. در ایـن جلسـه معلـوم شـد بخـش پیچیـده ای از 
اپتیـک فعـال انجـام نشـده اسـت.از جملـه بخـش اپتیـک و محاسـبه مدهـای زرنیکـه و 
کنتـرل آن. خیلـی بـد بـود. هیچ کـس قبـل از آن چیـزی بـه مـن نگفتـه بـود و هیـچ  سـپس 
هشـداری داده نشـده بـود. ایـن هـم از ثمره هـای همایـش بررسـی و رویدادهـای چند ماه 
کـه چنین بکنـد اما دیگر  اخیـر. از ایـن جلسـه بسـیار راضـی بـودم. گرچـه وظیفـٔه آرنـه بود 
اعتمـادی بـه مدیریـت فنـی او نداشـتم. هنـوز البتـه خوشـبختانه می گویـم همـه اینهـا از 
کـه  روی شـلختگی او اسـت و از این کـه زمان بنـدی را جـدی نمی گیـرد و افـراد را آن طـور 
کار نمی گیـرد. قـرار شـد همـٔه افـراد تیـم بـه بخـش مربـوط به خود برسـند و اسـناد  بایـد بـه 

کننـد. را نهایـی 

بعـد از جلسـه پیامـی بـرای همـه تیـم ایران و لوند فرسـتادم با فهرسـت نهائـی کارها و ذکر 
کننـد، از جملـه  کننـد و چـه بخش هایـی بـه سـند اضافـه  این کـه چگونـه اسـناد را نهایـی 
کـه  کـرده  ای نکـه هـر سـند بـه چـه داده هایـی نیـاز داشـته و اینکـه چـه داده هایـی تولیـد 
گذاشـتم در بخـش پایانـی بپردازنـد بـه  کـدام بخـش مربـوط می شـود. بـه عـاوه قـرار  بـه 

کار در ادامـه بایـد انجـام شـود. کـدام  این کـه چـه سـوال هایی بی جـواب مانـده و نیـز 

اول  روز  آینـده  سه شـنبه  بود.چـون  نـوروز  تعطیلی هـای  از  قبـل  مـا  جلسـٔه  آخریـن  ایـن 
کاری جـدی انجـام نمی شـد. خـود مـن هـم تصمیـم  عیـد بـود و عمـًا چنـد روز اول هفتـه 
داشـتم سـه روز اول هفتـه بـا خانـواده بـه بوشـهر برویـم. اولیـن مرخصـی بعـد از شـش ماه 

کار زیـاد همـراه بـا تنـش.

کـه پـول LTG حوالـه نشـده اسـت. معلـوم شـد پـس از بیـش یـک  امـروز حقیقـت خبـرداد 
کـرده اسـت ارز نداشـته اسـت. ایـن هـم مشـکلی دیگـر. فعـًا هـم صـاح  مـاه بانـک اعـام 

ندانسـتم بـه آرنـه خبـر بدهـم!
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91/1/5
شنبه

اداری  نیسـت. بچه هـای  پژوهشـکده خبـری  اسـت. در  کاری  رسـمی  روز  اولیـن  امـروز 
کـه بـرای رهبـری  گزارشـی بـود  کارهـای امـروز رسـیدگی بـه  رصدخانـه هسـتند. از جملـه 

کـه مـن راضـی باشـم فاصلـه دارد. تهیـه می کـردم. هنـوز تـا جایـی 

گرفتـم بـرای صحبـت جـدی بـا جزئیـات بـه لونـد بـروم، بـه جـای  امـروز باالخـره تصمیـم 
کـه محترمانـه از او خواسـتم فعـًا نیایـد  این کـه آرنـه بـه ایـران بیاید.ایـن اولیـن بـار اسـت 
کار جـدی و بحرانـی هنـوز مانـده  کارهـا روشـن بشـود. بـه او پیـام دادم چنـد  تـا تکلیـف 
کـه انتظار من  گله کردم  اسـت تـا بشـود گفـت طراحـی مفهومی انجام شـده اسـت. ضمنـًا 
کنـد، از جمله این کـه درمفهـوم محفظه هنوز  کـه تیـم لونـد بـه این مـوارد توجـه  ایـن بـود 
کار جـدی انجـام نشـده  بسـیار عقـب هسـتیم، درمفهـوم اپتیـک فعـال بـرای M1 هنـوز 
کنون  کنـون بحثـی از ADC )جبران کننـده پخش جوی( حتـی هیچ صحبتی تا اسـت، تا
نشـده اسـت، و از ایـن دسـت نکته هـا. پیشـنهاد دادم آخـر هفتـه ای حـدود 2۰ فروردیـن 
کـره و نیـز تعییـن تکلیف آینـدٔه همکاری با LTG. جلسـٔه شـورای  بـه لونـد بـروم بـرای مذا
گـزارش  کـه بایـد در آن شـورا  کـردم  گذاشـته ام بهانـه  کـه بـرای 28 فروردیـن  راهبـری را 
گفتـم  کـره. عمـدًا هـم  کـرد بـرای مذا بدهـم. می دانـم دسـت و پایشـان را جمـع خواهنـد 

کـرٔه دو نفـری الزم اسـت. مذا

گفـت پیشـنهاد می کنـم حبیـب  کـه در ایـن مـورد بـا سـپهر صحبـت می کـردم  قبـل از عیـد 
کـه اتفاقـًا نـه! آنهـا نباشـند بهتراسـت. ]...[   گفتـم  و خـودش هـم باشـند. صریـح و سـریع 
که البته از روی خوش بینی اسـت. تا قبل از رفتن معلوم می شـود  هنوز خامی هایی دارد 
کـرده اسـت بـرای تصحیـح و تکمیـل طراحـی مفهومـی. نمی خواهـم  کار  کـس چقـدر  هـر 
قـول  بـه  و  پیـدا می کننـد  را  کم کـم همـه خودشـان  کنـد.  پیـدا  کاهـش  تیـم  فشـار روی 

آلمانی هـا بایـد از خودشـان »رنـگ« نشـان بدهنـد.



  یادداشت های روزانه 

سال ۱۳۹۱

ح رصدخانٔه ملی ایران طر
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کـه خبـر داد پـول بـه دسـتش  باالخـره ایـن بـار پـول بـه دسـت آرنـه رسـید. سه شـنبه بـود 
کـه  رسـیده اسـت خوشـبختانه بـه نظـر می رسـد راه ارسـال بـاز شـده اسـت. بـه او نگفتـم 
کـرات بـا او. چـه مشـکلی پیـش آمـده اسـت. بـه هرحـال قسـط بعـدی می مانـد پـس ازمذا

91/1/6
یکشنبه

کره برای سـاخت ابزار داشـته اسـت. صبح  گوتینگن مذا دیروز پیام داشـتم ازحبیب. در 
کراتش  کنیم. ازمذا گوگل باهم صحبت  که شاید امروز بعدازظهر بتوانیم در  پیغام دادم 
راضـی بـوده اسـت. همیـن انتظـار را هـم داشـتم. آنجـا تیـم قوی در سـاخت ابـزار نجومی 
کـه حـدس می زنـم  کنـد،  هسـت. نوشـته بـود می خواهـد درمـورد LTG بـا مـن صحبـت 
کـره، شـاید هـم  چـه می خواهـد بگویـد. بـه هـر حـال فرصـت داریـم بـرای صحبـت و مذا

کـه می خواهـم بـه لونـد بـروم. همـواره صریـح صحبـت نمی کنـد. از حقیقـت شـنیده بـود 

امـروز قـرار اسـت ظهـر بـا سـپهر و حقیقـت ناهـار بخوریـم. سـاعت 1 هـم با سـیما قاسـمی و 
کارهایـم در ایـران بـا هـم صحبـت کنیـم. ایـن  کـه از گذشـته و  شـهرام خسـروی قـرار دارم 

کـه بـرای ثبـت خاطراتـم بـا آنهـا صحبـت می کنم. دومیـن جلسـه اسـت 

91/1/۷
دوشنبه

بـه  مـاه می خواهـم  ایـن  اواخـر  گفتـم  او  بـه  کـردم.  بـدل  و  رد  آرنـه  بـا  پیـام  امـروز چنـد 
کـه ایـن بایـد قبـل از جلسـٔه شـورای راهبـری  کـردم  کـره. اصـرار هـم  لونـد بیایـم بـرای مذا
که باید تصمیم های  کردم  رصدخانه در 28 فروردین باشـد. همین جلسـٔه شـورا را بهانه 
کـه از ایـن تصمیـم مـن خوشـحال نبـود  جدیـد بـه تصویـب ایـن شـورا برسـد. واضـح بـود 
کاری )action plan(« بـرای  کـرد و این کـه روی »برنامـٔه  ح  و ابتـدا آمـدن خـودش را مطـر
کـه بایـد دو نفـر مـا روی آن  گفتـم دقیقـًا ایـن چیـزی اسـت  کار می کنـد. مـن هـم  آینـده 
کـه بدانـد راهـی جـز پیشـنهاد مـن نیسـت. جـز اینکـه شـاید  کنیـم. طـوری نوشـتم  توافـق 
کره  کـردم وقـت می خواهد بـا توربن و متـه مذا یـک هفتـه سـفر را جلـو بیانـدازم. احسـاس 
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گفتـم باشـد امـا تـا چهارشـنبه بایـد  کـردن.  کنـد یـا فرصـت بیشـتر داشـته باشـد بـرای فکـر 
تصمیـم بگیریـم. 

او هـم تعجـب می کنـد و  کـه  آرنـه جدیـد اسـت. متوجـه هسـتم  بـا  رفتـار مـن  ع  نـو ایـن 
کاشـکی  کنشـی بایـد نشـان بدهـد.  گیـج شـده اسـت و شـاید نمی دانـد هنـوز چـه وا کمـی 
کـس  کار می کردنـد. از همـه  کـه بـا مـن  انسـان ها طـور دیگـری بودنـد، دسـت کم آنهایـی 
که با برنامٔه پیشـنهادی او به وضوح مخالفت  انتظار داشـتم جز از آرنه. این اول باربود 
ع سـاده ای مثـل آمـدن او بـه ایـران. سـفر خـودم را عمـدًا بـه او  می کـردم، حتـی بـا موضـو
تحمیـل می کنـم، هـم چـون می دانـم رفتـن مـن موثرتـر اسـت و هـم این کـه بایـد بدانـد 
مـن ضعـف او در تصمیم گیری هـا، شـلختگی ها، و نیـز بی نظمی هـای مفـرط و شـاید هـم 
کار را حـاال خـودم تعییـن می کنـم نـه  تاخیرهـای عمـدی او را دیگـر نمـی پذیـرم. آهنـگ 
کاشـکی این طـور نبـود و او و تیـم لونـد بـا نظـم بودنـد و  گـروه لونـد یـا همـکاران دیگـر. 
ایرادهـای  گذاشـته ام  کار  کـه قـدری پشـت  بـه هـر صـورت حـاال  کار می دادنـد.  بـه  دل 
مختلـف خودشـان را نشـان می دهنـد. مثـًا درمـورد طراحی محفظه و نقش شبیه سـازی 
کـه قبـًا حتـی بـه آن فکـر نشـده بـود. آرنـه هـم  ح شـده  CFD سـوال هایی اساسـی مطـر
هیـچ گاه ابـراز نگرانـی نکـرده بـوده جالـی یـا حبیـب هـم هیـچ گاه بـه جزئیـات نقـش ایـن 
شبیه سـازی ها، در طراحـی محفظـه غـور نکـرده بودنـد. ایـن ضعـف مـا را نشـان می دهد. 
کـه چـرا بـه ایـن وظایـف عمـل نکرده اند. هیـچ چاره ای  گلـٔه مـن از تیـم لونـد ایـن اسـت  و 
گیـرم، تـا نظـام  نمی بینـم جـز اینکـه در تمـام ایـن جزئیـات وارد شـوم و مهـار را بـه دسـت 

گذاشـتن! کـم شـود. همـٔه اینهـا یعنـی بسـیار بیـش از قبـل وقـت  مدیریـت جدیـدی حا

91/1/9
چهارشنبه

دیـروز تهـران نبـودم. طالقـان رفتـه بودم.گلیـرد دربـاغ هنوز بـرف و یخ بـود. لوله های آب 
کنـم تـا  گرمایـش نبـود. ناچـار شـدم چنـد هفتـه صبـر  و زیرزمیـن یـخ بسـته بـود و امـکان 
گرم تـر شـود. امسـال زمسـتان طوالنی تـر بـود و بهـار آنجـا هنوز شـروع نشـده و شـب ها  هـوا 

دمـا زیـر صفر مـی رود!
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امـروز صبـح هنـوز آرنـه جـواب نـداده بـود. چنـد پیـام میـان درودی و امیـر جالـی مبادلـه 
نفهمیـدم چـرا؟  بـود. درسـت  ناراحـت شـده  شـد درمـورد شـبیه سـازی.  حبیـب ظاهـرًا 
می گفـت چـرا ایـن مبادلـٔه پیام هـا بـرای همـه فرسـتاده می شـود یـا چـرا بـرای آرنـه ارسـال 
کـه  کاشـکی فقـط همیـن نگرانـی بـود  نشـده اسـت؟ حساسـیت او را درسـت درک نکـردم. 

بیـان می کـرد. 

گذشـته و هنـوز   RM کـه سـه هفتـه از صبـح پیامـی بـرای آرنـه فرسـتادم بـا ایـن مضمـون 
کاری در لونـد نیسـت. و اینکـه هـر روز در لونـد بـرای مـا معـادل دو مـاه حقـوق  خبـر از 
کار دیـده شـود. می دانسـتم  ج بـر مـی دارد. پـس الزم اسـت پیشـرفت  یـک مهنـدس خـر
کـه همیـن  کـه الزم بـود بیـان شـود. از مجیـد شـنیدم  نگـران می شـود. امـا حقیقتـی بـود 
کار  کـه مـن )رضـا( از کارمجیـد و احمـد راضی نیسـتم و آنهـا کم  امـروز بـه آنهـا گفتـه اسـت 
کافـه اسـت و در عیـن حـال مشـغول تنظیـم وقـت افـراد بـرای  می کننـد. می گفـت آرنـه 
ک اسـت و آنجـا چند روز تعطیل.  حضـور مـن، بـا توجـه بـه اینکه اواخر هفتٔه آینده عید پا
کـه برای  کـه آرنـه پیـام داد بهتراسـت اوائـل هفتـه دیگـر بـه لونـد بروم،  نزدیـک ظهـر بـود 
کنـم تـا قـدری  مـن غیـر ممکـن بـود. بـه توصیـٔه مجیـد ترجیـح دادم تلفنـی بـا او صحبـت 
کـردم. بـه اوگفتـم ظاهـرًا همـان تاریـخ 11 آوریـل بهتـر  کار را  اوضـاع تلطیـف شـود. همیـن 
ایـران بـه تاخیـر می افتـد  گفـت پـس آمـدن او بـه  اسـت. مخالفتـی نداشـت جـز این کـه 
گفتـم نگـران نباشـد. سـعی می کنیـم دفعـه دیگـر ویـزای یـک سـاله بـرای او بگیریـم.  کـه 
کـه بـا همـه ایـن حرف هـا همـکاری مـا ادامـه خواهـد داشـت.  کنـم  می خواسـتم وانمـود 

باالخـره قـرار همـان تاریـخ شـد. 

کـه چهارشـنبٔه آینـده جلسـه هماهنگـی خواهیـم  بـه همـکاران تهـران هـم پیغـام دادم 
کار را در ماه هـای آینـده  گـزارش دهنـد انجـام  داشـت. الزم بـود همـه بـه فکـر باشـند و 

می بیننـد.  چگونـه 
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91/1/1۰
پنج شنبه

غ بودم دنبال چیزی می گشـتم. جعبه ای  دیشـب خواب دیدم در یک بازار آشـفته و شـلو
یـا چیـزی بـه دسـتم دادنـد روی آن نوشـته بـود Direct Dirve. ایـن اواخـر اصـًا بـه ایـن 
کـه بـا وصـف مخالفـت  کـرده بـودم  ح  کمابیـش بـا دیگـران مطـر فکـر نبـودم. جـز این کـه 
گـروه لونـد بـا موتـور DD بـه فکـر هـم باشـند شـاید بـه ایـن سـمت برویـم و انـگار  توربـن و 
کـه در صحبتم بـا آرنه  نـه انـگار ایـن یـک کاالی تحریمـی اسـت. البتـه بـه فکـر هـم بـودم 
کنـار بـرود و بـا ایـن فکـر  گـر توربـن مخالـف اسـت شـاید بهتـر اسـت از پـروژه  بـه او بگویـم ا
گـروه لونـد اسـتفاده کنـم. خـواب عجیبـی بود. مشـغول بـودم از ایـن اهـرم بـرای فشـار بـر 

گـروه لونـد  بـه هـر حـال امـروز آرنـه بلیـط را فرسـتاد. بـه ایـن ترتیـب تـا آن وقـت بایـد او و 
کـه بایـد بـه آنهـا پرداختـه شـود. کنـم. سـوال های زیـادی هسـت  کـره آمـاده  را بـرای مذا

91/1/11
جمعه 

امروز متن نهایی بررسـان و نتیجٔه نهایی همایش بررسـی را جری فرسـتاد. متن مفصل 
گـزارش مبتنـی بر اسـایدهای قبلی نداشـت، اما  و مرتبـی بـود، نکتـه چنـدان متفاوتـی بـا 

بسـیار منظـم و خوب بود.

کـه نـام  گفتـم آن ویراسـتی  کسـانی می تواننـد بفرسـتند.  کـه آن را بـرای چـه  آرنـه پرسـید 
گـروه لونـد بدهـد. نـام افـراد از ایـن جهـات  بررس هـا در آن نیسـت مجـاز اسـت بـه افـراد 
کـه دو آمریکایـی حاضـر نمی خواسـتند نامشـان بر ما شـود. چون  حساسـیت برانگیـز بـود 
بـه لحـاظ قانـون داخـل آمریـکا همـکاری بـا رصدخانـٔه ملـی ایـران بـرای آنجا مجـاز نبود!

گـزارش بـا نـام افـراد را بـرای  گـزارش را خـودم بـرای همـه اعضـای تیـم فرسـتادم.  همیـن 
گـروه مدیریـت فرسـتادم بـا ذکـر ایـن نکته هـا: با توجـه به متـن دیپلماتیک بررسـان، باید 
کار مـا را »الیـق بررسـی« به عنـوان یک  کـه  تعریـف آنهـا از پـروژه را بـه ایـن معنـی دانسـت 
کار ما عالی بوده اسـت. به عکس  پـروژه در سـطح بین المللـی دانسـته اند نـه این که واقعـًا 
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کـه در مـواردی هنـوز طراحـی  گفتـه انـد  کرده انـد عمـًا  ح  کـه مطـر بـا توجـه بـه جزئیاتـی 
مفهومـی انجـام نشـده اسـت. ایـن مـوارد را هـم ذکر کردم. بـه خصوص می خواسـتم آرنه 
کارخـود را  گـروه لونـد  کـه  کـه مـن نتیجـه بررسـی را بـه ایـن معنـی می دانـم  متوجـه شـود 
کـردم از جملـه طراحـی محفظـه و اپتیـک  بـه درسـتی انجـام نداده انـد. چنـد مـورد را ذکـر 
کـه هنـوز خیلـی عقـب هسـتیم و انتظـار  نداشـتیم لونـد تـا ایـن حد قضیـه را ولنگ  فعـال، 
کـه مـوارد را هفتـٔه آینـده در تهـران با همـکاران، و هفته بعد از آن  و واز بگیـرد. گذاشـته ام 

کنم. در لونـد بـا آرنـه صحبـت 

91/1/12
شنبه

دوران  در  بـود  گفتـه  و  نمی شـناختم  قبـا  کـه  جمالـی  مرتضـی  از  داشـتم  پیامـی  امـروز 
کانـون پـرورش فکـری سـخنرانی از مـن در مـورد نسـبیت عـام شـنیده  دانش آمـوزی در 
کار می کنـد. از جملـه  کولـوژی  کنـون محققـی اسـت در فرانسـه و در مـورد ا بـوده اسـت. ا
بـا رصدخانه هـای فرانسـوی مشـغول بررسـی هواشـناختی، بوم شـناختی مناطـق رصـدی 
کـه بسـیار  کاری مشـابه بـرای ایـران بکنـد،  کـرده بـود  جنـوب فرانسـه هسـت. پیشـنهاد 
مطالعـه  داخلـی  پژوهشـگران  بعضـی  همـکاری  بـا  بتوانیـم  امیـدوارم  کـردم.  اسـتقبال 

گذاشـتم. کنیـم. دکتـر اربابـی را هـم در جریـان  گرگـش و اطـراف را شـروع  درمـورد 

گزارش بررسـان.  کنشـی باشـد در جواب تفسـیر من از  از آرنـه پیامـی دریافـت نکـردم که وا
دربـاغ الرک هـم سـکوت حکم فرمـا اسـت و همـه در تعطیـات عیـد و قبـل ازسـیزده بـه در 

هستند!

91/1/14
دوشنبه

گویـا  ۷ صبـح: صبـح زود بـا یـک خـواب )رویـا( ازخـواب بیـدار شـدم. در جمعـی بودیـم 
گفتـم  رسـید.  خسروشـاهی  حبیـب  زیـاد.  جمعیـت  بـا  امـا  مشـابه  جایـی  یـا  پژوهشـکده 
کار کردید؟انگار  رسـیدن بـه خیـر. گفـت چـه خبـر؟ گفتـم امـن و امـان شـما چـه خبـر؟ چـه 
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کـرات مربـوط به ابـزارگان را در دو هفتٔه گذشـته بدهد.  گـزارش رصـد و مذا انتظـار داشـتم 
کـه بقیٔه حرفها یادم نیسـت. جـز این که در  کـرد از ...  گلـه  کـه گفـت آرنـه آمـد پیـش مـن و 
گفتـم، اصـًا انتظار نداشـتم بدون اجـازٔه من با او قرار بگـذاری. همین  خـواب بـه حبیـب 
کـه آن  کـه ایـن چـه حرفـی اسـت بـه حبیـب زده ام، و چـه اشـکالی دارد  طـور در فکـر بـودم 
گـروه را به نفع  دو بـا هـم صحبـت بکننـد، در عیـن این کـه نگـران بـودم آرنه بکوشـد افراد 
کـه از خواب بیدارشـدم.  کنـد،  خـودش و بـه طـرف خـودش ، بـه طـرز بچه گانـه ای، جلـب 

سـاعت 4:3۰ صبـح بـود!

از امـروز عمـًا سـال جدیـد شـروع می شـود. سـال حسـاس و تعیین کننـده ای خواهـد بـود. 
ع جنـگ )حملـه بـه  مشـکل مالـی دولـت )مشـکل در پرداخـت حقـوق کارمنـدان(، موضـو
ح ما با LTG، و شـروع مرحلٔه سـاخت تلسـکوپ. امسـال سـال  ایران(، مشـکل رابطٔه طر
تعیین کننـده ای خواهـد بـود. بایـد پیش بینـی سـال آینـده را نیـز بکنیـم: سـال انتخابـات 

ح! کنـد شـدن امـور اداری بـه خصـوص مالـی بـرای طـر ریاسـت جمهـوری و در نتیجـه 

کـرات مربـوط بـه ابـزاردر ING و نیـز هایدلبـرگ  گـزارش سـفر داد. از مذا امـروز حبیـب آمـد. 
کـرد. قـرار شـد تـا اوائـل پائیـز چگونگی  کار  راضـی بـود. بـه نظـر می رسـد بـا هـر دو می تـوان 
بـه  دهـد  تشـکیل  ابـزارگان  )کارگـروه(  گـروه  یـک  عـاوه  بـه  کنـد.  تعییـن  را  همـکاری 
سرپرسـتی خـودش. او هـم دارد کم کـم تصـور بهتـری از چگونگی مسـئولیت سـاخت ابزار 
پیـدا می کنـد. در مـورد LTG نظـرش افراطـی نشـده بـود. انتظـار دیگـری داشـتم. تنهـا 

گفتـم ایـن اتفـاق نخواهـد افتـاد. کـه  قـدری نگـران تعطیلـی سـریع LTG اسـت 

91/1/16
چهارشنبه

ع اصلـی بحـث ادامٔه  ح را داشـتیم. همـه عاقـه داشـتند موضـو امـروز جلسـٔه مدیریـت طـر
همـکاری بـا LTG باشـد. ابتـدا هـر کـس نظرش را درمورد همایش بررسـی گفت و سـپس 
گفتـم. 1. این کـه  وارد بحـث پیرامـون LTG شـدیم. نظـر خـودم را صریـح و مشـخص 
کنـد؛ 2. همـکاری آنهـا، دسـت کم توربـن و متـه بایـد  چگونگـی همـکاری مـا بایـد تغییـر 
منطبـق بـر یـک قـرارداد باشـد و محصـول آن از قبـل تعریـف شـده باشـد. بـه وضـوح همـه 
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گـر  بـه خصـوص حبیـب و شـاید هـم حقیقـت نگـران قطـع رابطـه بـا LTG بودنـد. گفتنـد ا
گفتـم  کننـد چـی؟  کننـد و یـا بخواهنـد LTG را تعطیـل  آنهـا بـا پیشـنهاد مـن مخالفـت 
کردنـد. حقیقـت پیشـنهاد  کـرد. سـکوت  موافقـت می کنـم و یـک لحظـه شـک نخواهـم 
کـه قبـًا  از تیـم مدیریـت همـراه باشـند. پیشـنهادی  کسـانی  یـا  کـرد تنهـا نـروم و تیـم، 
گفتـم  کننـد،  گفتـم مخالفـم. خواسـتند بحـث  قاطعانـه  بـود.  کـرده  ح  سـپهر هـم مطـر
کـه  کنیـد ولـی می دانـم  کنیـد مـرا قانـع  کـه فرصـت اسـت سـعی  حرفـی نـدارم تـا هـر وقـت 
گفتـم منظـورش را نمی فهمـم.  کـه  کـرد نکته هایـی را بگویـد  نمی توانیـد! سـپهر سـعی 
گفتـم  پـروژه منجـر می شـود.  افتـادن پیشـرفت  بـه عقـب   LTG گفـت تعطیلـی حبیـب 
ایـن عقب افتادگـی هیـچ  بـا  کمتـر.  یـا شـاید بسـیار  کمتـر  ولـی قطعـًا  کثـر یـک سـال  حدا
گـر بـه همیـن روال ادامـه بدهیـم بـاز هـم همـان رفتـاری  مشـکلی نـدارم. بیشـتر نگرانـم ا
گـردو بگذارنـد. در  کردنـد و دسـت مـا را در پوسـت  کـه قبـل ازهمایـش بررسـی  را بکننـد 
کردنـد. می دانسـتم چنـدان موافـق نیسـتند و هنـوز فکـر می کننـد بهتـر  نهایـت سـکوت 
اعتبارشـان  از  نباشـند  گـر  ا  .1 داشـتند.  مـن  نظـر  در  دلیـل  باشـند. دو  مـن  اسـت همـراه 
کاسـته می شـود.2. نگران انـد مـن تصمیـم تنـدی بگیـرم که عاقانه نباشـد. درمـورد اول 
شـاید حـق داشـتند و مـن هـم همیـن را می خواهـم که قـدر و منزلت و جایگاه خودشـان را 
گونـه مـوارد جمـع  بهتـر بشناسـند. درمـورد دوم اشـتباه می کردنـد. حواسـم بسـیار بـه ایـن 
گفتـم حضورشـان شـاید مفیـد باشـد امـا ضـرر بیشـتری دارد. ممکـن اسـت  اسـت. بـه آنهـا 
کنـد و مـن مجبـور بشـوم بی احترامـی بـه یـک طـرف بکنم.  کار را خـراب  کـه  حرفـی بزننـد 
حقیقـت نگـران ایـن بـود که شـاید من اطاعاتی نیاز داشـته باشـم که در اختیارم نباشـد. 
کـه بـه انـدازٔه  کـره در حـدی اسـت و در سـطحی اسـت  گفتـم مذا کـردم.  خیالـش را راحـت 
کافـی اطاعـات دارم. جلسـه تمـام شـد. اما اجازه دادم هر چقـدر می خواهند بحث کنند. 

وقتـی نمانـده بـود تـا جلسـٔه بعـدی بـا مهندسـان. کمـی وقـت بـرای ناهـار بـود. سـاعت 2 
جلسـه بـا مهندسـان شـروع شـد. احمـد درودی، بهـروز افضلی فـر، ومجیـد آل ابراهیـم هم 

بـه طریـق ویدئویـی حاضـر بودند.

کارهـا پیگیـری  کـه همـه احسـاس می کردنـد  بـود  ایـن جهـت  از  اهمیـت جلسـه بیشـتر 
می شـود و رهـا شـده نیسـت. ابتـدا بحـث مفصلـی در مـورد محفظـه شـد. دکتـر جالـی هم 
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حضـور داشـت. جالـی در ایـن جلسـه از همیشـه محتاط تـر بـود ، انـگار او هـم در فکر بود. 
کار انجـام شـده کمابیـش ابهـام دارند. هنـگام بحث در مورد  چـون همـه درمـورد CFD و 
محفظـه مجیـد بـه وضـوح تهاجمـی رفتـار می کـرد. بـرای مـن واضـح بـود که می خواسـت 
کـه هفتـٔه بعـد در لونـد بـه  کنـد، امـا ]...[ می کـرد،  جـای خـود و جایـگاه خـودش را قطعـی 
کـه  او هشـدار خواهـم داد، امـا بهتـر از دفعـات قبـل و جلسـه های دیگـر بـود. هنگامـی 
کار از دسـت توربـن بـر نمی آیـد. ایـن  کـه ایـن  گفـت  صحبـت از اپتیـک فعـال شـد درودی 
کـه نشـان از تسـلط رو بـه  کـه بـه وضـوح چنیـن نظـری در جمـع ابـراز می شـد  اول بـار بـود 
کنتـرل هـر دو پختـه عمـل  گـروه مکانیـک و  افزایـش تیـم مـا درمـورد تلسـکوپ مـی داد. 
ع از جلسـه  کمـی »جوانـی« می کنـد. در مجمـو کردنـد. تنهـا جعفـرزاده در صحبت هایـش 

بسـیار راضـی هسـتم.

گرفتـه می شـود و درگیـری ذهنـم عمـًا تمـام وقـت  جـز این کـه وقتـم بسـیار بیشـتر از قبـل 
شـده اسـت نگرانـی دیگـری فعـًا نیسـت. در عین ابهـام در مورد مدیریت به نظر می رسـد 

کنار رفتن هسـتند. کـه ابرهـا بـه مـرور در حـال 

امـا  بـود امـروز action plan خـودش را بفرسـتد،  گرچـه قـرار  کـه،  آرنـه پیامـی داشـتم  از 
کنـد و بـرای مـن فردا  گـزارش آخـر بررسـان در آن تجدیـد نظـر  مشـغول اسـت تـا بـر مبنـای 

خواهـد فرسـتاد. 

91/1/1۷ و 91/1/18
پنج شنبه و جمعه

کـه خبری  پنج شـنبه قـرار بـود آرنـه برنامـٔه عملیاتـی خـودش را بفرسـتد. اوایـل بعدازظهـر 
گـر حـاال دریافـت نکنـم می شـود شـنبه بعـد از تعطیـات  ا کـه  نشـد بـه او پیغامـی دادم 
کـه چگونـه مدیریـت زمان بکنـد. به هرحال نرسـید  آخـر هفتـه. خواسـتم بیـادش بیـاورم 
کـردم. بـاز هـم  جمعـه صبـح بـه الرک آمـدم و پیـام او رسـیده بـود. action plan  را نـگاه 
بـدون  و  زمان بنـدی  بـدون  سـاختار،  بـدون  درشـت  و  ریـز  کارهـای  از  بـود  سـیاهه ای 

تفکیـک مـوارد تکمیلـی طراحـی مفهومـی و عملیـات پـس از آن.
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کنـد و بـه شـکلی شـبیه سـیاهٔه  کـه در مـورد سـاختار آن زودتـر فکـر  بـرای سـپهر فرسـتادم 
گـر نظـری دارد زودتـر  کلـی بکنـد و ا کـه نـگاه  کنتـرل درآورد. بـرای درودی فرسـتادم  گـروه 

بـه مـن بگوید.

کـردم هـر نکتـه ای بـه نظـرش  کافـی بـود. خـودم هـم بـه دقـت نـگاه  فعـًا در همیـن حـد 
کار روی  کـه علی االصـول بـد نبـود، امـا بـدون سـاختار بـود و  کـرده بـود  رسـیده بـود اضافـه 
کار یـک مـاه! کار دو روز یـک مدیـر فنـی بـود، نـه  آن بایـد تـازه شـروع می شـد. از دیـد مـن 

91/1/19
شنبه

امروز سـیاهٔه آرنه را برای همه فرسـتادم و خواسـتم که توجه بکنند به بخش خودشـان. 
کنـد  کاری نکـرده بـود. از او خواسـتم شـروع  آیـا نکتـه ای اضافـه دارد یـا خیـر. سـپهر هنـوز 
بـه تهیـه فهرسـتی جدیـد از ادغـام همه پیشـنهادها. الزم دانسـتم بـه او توضیح بدهم به 

کار کردیم. چـه نحـو، نمونـه ای را هـم با هـم 

کنتـرل فهرسـت را دیـده بـود و خواسـت جلسـه داشـته باشـیم. فوری قرار گذاشـتم.  گـروه 
اسـت.  کامل تـر  خودشـان  فهرسـت  نظرشـان  بـه  این کـه  جـز  نداشـتند  خـاص  نظـری 
رفـع نگرانـی شـد. چـون چهارشـنبه مسـافر بـودم بـه لونـد، جلسـٔه مدیریـت را هـم امـروز 
بـا حبیـب هـم  بـود  کـه معلـوم  بـود  کـرده  گذاشـتیم. دسـتور جلسـه ای حقیقـت درسـت 
 LTG گـزارش همایـش بررسـی مشـکات کردیـم.  هماهنـگ شـده بـود. بحـث را شـروع 
گفتـم از  کردنـد و مـن  و برنامه ریـزی آینـده عمـدٔه وظایـف بـود. همـه صحبت هایشـان را 
دیـد مـن الزم اسـت سـاختار جدیـدی بـه همـه فعالیت هایمـان بدهیـم. آنهـا را سـه دسـته 
ظرفیت سـازی  محفظـه؛  و  ابـزار  و  تلسـکوپ  آن؛  زیرسـاخت های  و  رصدخانـه  کـردم: 
کـه بـر  کـه البتـه مدیریـت مقولـه جدایـی اسـت  )نیـروی انسـانی(؛ بـا ایـن مسـئوولیت ها 

کار اشـراف دارد:  هـر سـه 

مسئول رصدخانه و زیرساخت ها. 1 سپهر اربابی  
مسئوول ابزار و ظرفیت سازی. 2 حبیب خسروشاهی 
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گفتـم خـودم مسـئوولیت را بـه طـور موقـت می پذیـرم تـا  در مـورد تلسـکوپ و محفظـه 
شـخص مناسـب دیگـر پیـدا شـود.

 manager گـر نـام مدیـر فنـی یـا از دیـد مـن آرنـه بـه عنـوان مشـاور باقـی می مانـد حتـی ا
هنـوز بـر او بمانـد.

گرفتـه  ظاهـرًا مخالفتـی نبـود. پیـش خـودم مسـئولیت محفظـه را بـرای مجیـد در نظـر 
بـودم.

91/1/23
چهارشنبه

سـاعت 5 صبـح پـرواز داشـتم بـه لونـد. شـب یـک سـاعت خوابیـدم قبـل از این کـه بـه 
بـروم. فـرودگاه 

91/1/24، 12 آوریل 2۰13
پنج شنبه

کـه بـرای مجلـٔه نجـوم  صبـح 8:3۰ دفتـر لونـد بـودم. ابتـدا بـا مجیـد در مـورد مشـکاتی 
کردم. ناشـی از سـادگی و خام بودن شـهاب صغری در ارتباطات  پیش آمده بود صحبت 

اجرائی.

قـراردادش  تکلیـف  این کـه  از  او  نگرانـی  شـد.  ح  مطـر  LTG بـه  مربـوط  مسـائل  سـپس 
مشـخص نیسـت، از این کـه آرنـه بـه شـدت تحـت تاثیـر دیگـران اسـت و بـرای هـر اظهـار 
نظـری توجیـه علمـی و فنـی درسـت می کند، و این که LTG شـرکتی سـوئدی اسـت که در 
کـه معلوم نیسـت همیشـه بـر منافع ما منطبق باشـد،  نهایـت منافـع خودشـان را می بینـد 
کنـم. هنـوز فشـار حبیـب بـر او بـه  کـم  کـردم نگرانـی او را  زیـاد بـود. ضمـن مشـورت سـعی 
کار  طـور ضمنـی و غیرمسـتقیم زیـاد اسـت و او حـس می کنـد. هنـوز امیـر جالـی ضعـف 
CFD و مشـخص نبـودن هـدف آن را بـا ارتبـاط مسـتقیم بـا آرنـه سـعی می کنـد بپوشـاند و 
ح بسـیار سـخت می کند؛  کارمدیریـت را در ایـن طر کـه  ایـن واقعـی اسـت. همین هـا اسـت 
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فـرد هسـتند و هیچ کـدام  بـه  کمابیـش منحصـر  افـراد  ایـن  کـه همـٔه  بـه ویـژه هنگامـی 
راحت تـر  می شـد  بودنـد  نفـر  ده  چنـد  کـدام  هـر  مشـابه  گـر  ا گذاشـت.  کنـار  نمی تـوان  را 

کـرد. مدیریـت 

کنـم، امـا هـم او مشـغول بـود، صحبـت  قـرار بـود اول وقـت صحبت هـا را بـا آرنـه شـروع 
کـره بـا توربـن و متـه. بـه نظـر می رسـید رفتـار نـرم دیـروز بعدازظهـر مـن بـا او وی  یـا مذا
کـه خـودش می دانسـت.  کـرده بـود بـه توربـن و متـه امیـدواری بدهـد، نوعـی  را ترغیـب 
کـه صحبـت مـن بـا او شـروع شـد. به او گفتـم انتظار نداشـتم آن گونه  سـاعت 1۰:3۰ بـود 
گفت اصًا منظورش این نبوده اسـت و به هیچ وجه  کند.  قبل از همایش بررسـی تهدید 
احسـاس  باورنکـردم.  البتـه  کـه  بزنـد  هـم  بـر  را  بررسـی  همایـش  اسـت  نمی خواسـته 
کنـم. امـا قطعـًا  دوگانـه ای داشـتم. هنـوز نمی توانـم یـک دلیـل قاطـع بـرای رفتـار او پیـدا 
کـه بـا اصـول اخاقـی مـن سـازگار نیسـت. بـه همیـن دلیـل  رفتـار بچه گانـه ای بـوده اسـت 
گزاره هـای او را عینـًا بـاور نکـردم. چندیـن  ل و  گـوش دادم، امـا اسـتدال بـه حرف هایـش 
کـرد از این کـه مـن از رفتـار او چنـان برداشـت هایی داشـته ام. امـا حتـی  بـار اظهـار تاسـف 

ایـن تاسـف او مـرا آرام نکـرد. 

کـردم مسـتقل از انگیزه هـای او و همکارانـش همکاری مـان را در چارچـوب سـالمی  سـعی 
از ایـن  کـه تنهـا بـر مبنـی اعتمـاد و نیک اندیشـی نباشـد.  گذشـته  کـه ماننـد  قـرار دهـم 

گفتـم.  جهـت چنـد نکتـه را صریحـًا  

ع همکاری . 1 که الزامًا نو ما وارد فاز جدیدی می شـویم ، طراحی جزئی و سـاخت، 
مـا بـا لونـد را تغییـر می دهـد. پـس بایـد بـه فکـر تعریف چگونگـی ادامـه همکاری 

باشیم؛
تـا اتمـام فـاز تکمیـل طراحی مفهومـی کمابیش به همین سـبک ادامه می دهیم . 2

کـه البتـه نباید بیش از سـه ماه طول بکشـد.
کارهـا از همیـن مـاه بایـد از قبـل تعریف شـود و پرداخت ها بـر مبنای . 3 بـه هـر حـال 

کار معیـن در یـک زمان معین باشـد. انجـام یـک 
پرداخـت جدیـدی فعـًا انجـام نمی شـود تـا روشـن شـدن تکلیـف همـٔه امـور. در . 4

صـورت لـزوم همـان پول هـای مربـوط بـه دانشـجویی افضلی فـر اسـتفاده شـود 
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کـه بایـد ایـن طـور  گفتـم  )کـه در ایـن مـورد آرنـه موافـق نبـود امـا خیلـی صریـح 
باشـد(.

ح نشـد.  صحبتـی در مـورد این کـه بهتـر اسـت بعـد از این تنها مشـاور باشـد و مدیر فنی طر
کـردم. این را  ح اسـت و مـن هم سـکوت  کـه مدیـر فنـی طـر چندیـن بـار در صحبـت گفـت 

گذاشـتم برای آینده. 

 ،M2 سـفارش  چگونگـی  ازجملـه  کردیـم  صحبـت  هـم  بـا  هـم  را  کار  چنـد  جزئیـات 
صیقـل. و  تـراش  بـرای   Tapio بـه  آن  ارسـال  بـرای  زمان بنـدی 

 .adaptor بعدازظهـر ادامـه دادیـم. توربن آمد. پیشـنهادی داشـت برای تغییـر در طراحی
کار کرده بود. اما ترجیح  گـوش دادم الزم بـود احمـد درودی هـم باشـد که مدتـی روی آن 
کـه درمیـدان  گـوش بدهـم. پیشـنهاد می کـرد بـا توجـه بـه تغییرهایـی  دادم حرفـش را 
 adaptor ع دیگـری دیـد پیشـنهاد شـده اسـت و احتمـااًل حذف »کانون-کاه« به سـمت نو
کـه بـه درودی گفتـم کمـی عصبانـی شـد که حـق هم داشـت. می گفت پس  برویـم. بعـدًا 
کار چـرا یـک دفعـه چنیـن پیشـنهادی می آیـد. بعدازظهر دوباره جلسـه ای با  از شـش مـاه 
کـه در ایـن مـورد صحبـت کنیم. آرنـه به وضـوح بی تمایل  آرنـه گذاشـتم بـا حضـور احمـد 
کار طراحـی جدیـد را تصویـب شـده تلقـی می کـرد. امـا مـن گفتـم که بـرای اطمینان  بـود و 
کار ابتـدا الزم اسـت جنبه هـای مختلـف آن از دیـد ابـزار، مکانیـک، و اپتیـک  از آنجـا ایـن 

بررسـی شـود، ایـن بررسـی ها مکتـوب شـود و سـپس بـر ایـن مبنـا تصمیم گرفته شـود. 

همـان پنج شـنبه دوبـاره بـا مجیـد، احمـد، بهروز تا پاسـی پس از 9 شـب در هتل صحبت 
کامـًا  کـه مـن  می کردیـم. از جملـه این کـه احمـد اصـرار داشـت هـر تغییـری مکتـوب شـود 
کـه هـر  گفتـم فـوری پیامـی بـرای همـه می فرسـتم  بـا او موافـق بـودم. بـه همیـن دلیـل 
تغییـری نسـبت بـه اسـناد طراحـی مفهومـی پیشـنهاد دادنـد بنویسـند تـا بررسـی و تائیـد 
ح شـد. مجیـد بیـش از  کـه در جـا مطـر شـود. از جملـه میـدان دیـد، و یکـی دو مـورد دیگـر 
همـه از رفتـار اعضـای LTG ناراحـت بـود و از چگونگی سـوء اسـتفاده آنهـا، بی توجهی به 

پیشـرفت پـروژه و این کـه آرامـش و درآمـد خودشـان بـر هـر چیـز اولویـت داشـت.
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ح شـد و این کـه همـکاران رصدخانـه نمی تواننـد بـا پژوهشـگاه  ع دیگـری هـم مطـر موضـو
ح شـده بـود و اینکه باید به  کـه از طـرف هیئـت امنا مطر قـرارداد ببنـدد و خاصـه ایـرادی 
کار بکننـد. امیـدوارم در نهایـت موفـق شـویم  کـه همـه در قالـب آن  فکـر یـک شـرکت بـود 
کـه مـا کسـب می کنیـم بتواند بـه طور  کـه باعـث شـود دانـش فنـی  کنیـم  شـرکتی تاسـیس 
کنـد و شـرکتی چابـک در  منسـجم در ایـران در ایـن شـرکت، یـا چنـد شـرکت بمانـد و رشـد 
امـور اپتیـک و رصدخانه سـازی تاسـیس شـود. هنـوز مطمئـن نیسـتم شـرکت البـرز بتوانـد 

کار را انجـام بدهـد. ایـن 

91/1/25
جمعه

ح  ع محفظـه را مطـر صبـح مجـدد بـا آرنـه جلسـه داشـتیم. ابتـدا مجیـد هـم آمـد و موضـو
ع جلسـه را  کـه تنظیـم شـده بـود. به نظر نمی رسـید آرنه موضو کردیـم و صورت جلسـه ای 
کردیم. در ظاهر  کنفرانس SPIE صحبت  کمی در مورد  LTG و  جدی بگیرد. بعد از آن 
توافـق بـود. در مـورد جلسـٔه بـا شـرکت هرم پـی گفتـم نظر من همان اسـت که قبـًا گفتم. 
کنیـم و این کـه چه سـوال هایی از آنها داریم سـپس  ابتـدا سـندی در مـورد محفظـه آمـاده 
کـه اصـرار دارم به مجید  کـرد، اما من  بـا هرم پـی قـرار می گذاریـم. آرنـه بی میانـه سـکوت 

گفتـم حتمـًا در فکر این سـند باشـد.

قبـل از حرکـت بـه سـمت فـرودگاه بـا مجیـد و احمد و بهروز در مـوارد مختلف به خصوص 
می رسـد  نظـر  بـه  کـه  داد  نشـان  بحـث  ایـن  این کـه  جالـب  کردیـم.  صحبـت  محفظـه 
مسـتقل از داده هـای ریزدمائـی و نیـز شبیه سـازی CFD طـول پایـه از سـطح زمیـن تـا بـاال 
ل را  ع اسـتدال کـه چـرا ایـن نـو نمی توانـد بیـش از ده متـر باشـد. تعجـب مـن از ایـن بـود 
ل  کـه ایـن اسـتدال بخـش مهندسـی قبـًا نمی کـرد. یـا مـا موقعیتـی پیـش نیـاورده بودیـم 

کنـد.  ل را در سـندش وارد  ح شـود. از مجیـد خواسـتم حتمـًا ایـن اسـتدال مطـر

کارهـا و اهمیت نقش او به  در راه فـرودگاه و در هواپیمـا مفصـل بـا احمـد درودی در مـورد 
کردم. عنوان مهندسـی سیسـتم صحبت 
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91/1/26
صبـح سـاعت 5:3۰ تهـران بـه منـزل رسـیدیم. تـا بچه هـا راهـی مدرسـه شـوند و بتوانـم 
گـر چـه از قبـل قـرار گذاشـته بـودم  بخوابـم 6:3۰ شـد، امـا بسـیار خسـته بـودم و خوابیـدم 
کاری بـرای تکمیل طراحـی مفهومی صحبت  سـاعت 11 بـا سـپهر و احمـد درمـورد برنامـٔه 
کنـون تهیـه شـده بـود، بـه خصـوص آنچـه آرنـه فرسـتاده بـود،  کـه تـا  کنیـم. فهرسـتی 
کـه الزم بـود مقوله بنـدی و سـاده  بسـیار بی شـکل و بی سـاختار بـود و بسـیار مفصـل بـود 
کـه بافاصلـه بـه  و سـاختارمند شـود. امـا خوابـم بـرد و تـازه سـاعت 13 بـه دفتـر رسـیدم 
اخبـار  منتظـر  بی صبرانـه  کـردم. می دانسـتم همـکاران  شـروع  را  کار  و  رفتـم  رصدخانـه 
گفتـم جلسـٔه مدیریـت تعطیـل و همـان جلسـه بـا  کـرات از لونـد هسـتند، امـا عمـدًا  مذا
کـه در ایـن لحظـه اولویـت هـم داشـت. بحـث را بـا آنهـا  کـردم.  احمـد و سـپهر را پیگیـری 
کـردم. وقتـی پذیرفتـه شـد بـه دنبـال محتـوا در  کـردم و سـاختار مطلـوب را شـروع  شـروع 
هـر بخـش رفتیـم و بخـش مکانیـک و مهندسـی سیسـتم را بـا آنهـا تمام کردم، سـپس به 
کـه قرار اسـت  سـراغ مهندسـان رفتـم بـرای هماهنگـی جلسـٔه شـورای راهبـری رصدخانـه 

دوشـنبه برگـزار شـود.

91/1/2۷
همـکاران  اسـتخدام  مشـکل  طـرف  یـک  از  کنـم  پیـدا  راهـی  کـه  هسـتم  ایـن  فکـر  بـه 
کـه بنـا بـه مصوبـه هیئـت امنـا نمی تواننـد در اسـتخدام پژوهشـگاه  رصدخانـه حـل شـود 
باشـند، و ازطـرف دیگـر دانـش فنـی که مـا به ایران منتقل می کنیم در کشـور باقی بماند. 
کـه بخش عمـدٔه آن دانش ضمنـی افرادی اسـت که در  ایـن دانـش فنـی بـا ارزشـی اسـت 
که حتی االمکان  کار می کنند و وقتی این دانش فنی قابل دسـترس اسـت  این مجموعه 
در یـک مجموعـه بمانـد، ماننـد یـک شـرکت بخـش خصوصـی. بخـش دولتی بـه زحمت 
کـردم آمد  کارگـر دعـوت  کار را انجـام دهـد. بـه خاطـر همیـن امـروز از مهنـدس  بتوانـد ایـن 
کـه دانشـجوی دکتر توسـلی بوده اسـت در پانزده سـال  کنـم. او  دانشـگاه تـا بـا اومشـورت 
گذشـته موفـق شـده اسـت شـرکتی بـا بیـش از 15۰ نفـر در زمینـٔه اپتیـک و اپتومکانیـک 

کنـد. صحبـت بـا اومفیـد بود.  راه انـدازی 
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91/1/28
دوشنبه

امـروز جلسـٔه شـورای راهبـری تشـکیل شـد. گرچـه چنـد نفـر از اعضا موفق نشـدند شـرکت 
کـه تشـکیل شـد تـا دسـت کم چنـد  کننـد امـا اصـرار داشـتم تشـکیل شـود و خـوب هـم شـد 

ح مطلـع شـوند.  کنونـی و وضعیـت طـر نفـر حاضـر از شـرایط 

کار خـود را بدهـد. بخـش  گـزارش  گـروه  گفتـه بـودم بیاینـد و هـر  گـروه را  همـٔه اعضـای 
گرفتنـد و  ع اعضـا حاضـر تحـت تاثیـر قـرار  مکانیـک انصافـًا خـوش درخشـید. در مجمـو
کـه از دیـد آنهـا هـم وضعیـت پروژه با قبل بسـیارمتفاوت شـده اسـت. به خصوص  گفتنـد 
کـه نشـان داده می شـود، و بـا جزئیـات، عکـس از روی  وقتـی متوجـه شـدند تصویرهایـی 
بـا  آن  مالکیـت معنـوی  و  اسـت  تیـم  افـراد  تمامـا طراحـی خـود  بلکـه  نیسـت،  اینترنـت 

رصدخانـه اسـت.

کردند و فقط اعضای شـورا ماندندکه  ح جلسـه را تـرک  در بخـش دوم جلسـه اعضـای طـر
کـه بـا  ع مشـکاتی را  کـردم آقـای حقیقـت و آقـای اربابـی هـم بماننـد. موضـو خواهـش 
کـردم. برایشـان جالـب  ح  LTG قبـل از همایـش بررسـی داشـتیم بـا برخـی جزئیـات مطـر
کـه حـدود یـک سـاعت و نیـم طـول کشـید. در مرحلـه ای  گرفـت  بـود و بحثـی طوالنـی در 
کـه مـن گفتـم از حقیقت بپرسـید. به عمد  پرسـیدند چـرا پـول بـه LTG پرداخـت نکردیـد 
کنـد  کـردم ببینـم چـه جـواب می دهـد و چقـدر یـادش هسـت یـا می توانـد بیـان  کار را  ایـن 
گرفتنـد پرداخـت را بـه تاخیـر بیندازنـد. هیـچ  کـه او و خسروشـاهی در مرحلـه ای تصمیـم 
کـرد توضیـح دهد که مشـکات ارزی و بانـک مرکزی باعث  صحبـت از ایـن نکـرد و سـعی 
کـه ایـن بهانـه پذیرفتـه شـده نیسـت و  کـه اردالن بـا سـوال هایش نشـان داد  شـده اسـت، 

بـا اروپایـی بایـد دانسـت چگونـه رفتـار شـود و »ایرانی بـازی« جـواب نمی هـد! 

ع  کـه مسـئله قـدری بـاز شـد. صـاح ندانسـتم موضو بحـث جالبـی بـود و خوشـحال شـدم 
کافـی بـود  کنیـم. همیـن قـدر  ح  رفتـار حقیقـت و خسروشـاهی و تعلـل او را در جلسـه مطـر
کـه بـه خصـوص خسروشـاهی از ایـن بحـث ناراحـت اسـت، گرچـه  و بـه وضـوح می دیـدم 

کرد. کامـًا سـکوت 
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علیشـاهیها و اردالن هر دو خواسـتند که این تجربیات مکتوب شـود و این که پژوهشـگاه 
کنـم  ح شـتابگر بایـد از ایـن تجربـه عبـرت بگیـرد. قـول دادم آن را مکتـوب  و بـه ویـژه طـر

و محرمانـه ارسـال کنم!

91/1/29
سه شنبه

کاری اتمـام طراحی مفهومی  امـروز صبـح مشـغول شـدم بـا درودی و سـپهر اربابی برنامـٔه 
را تمـام کنـم. سـاختار آن را بـا هـم هماهنـگ کردیـم و قـرار شـد با افراد هـم صحبت کنند 
امـا بـرای فـردا بـا گروه هـا قرار بگذارنـد که در صحبت دو جانبه همه چیـز را نهایی کنیم. 

ع همکاری  که موضو کاس دانشـگاه در مجلٔه نجوم جلسـٔه البرز را داشـتیم  شـب بعد از 
کار بشـود، امـا ترجیـح این بود  کـه ایـن  کنیـم. همـه موافـق بودنـد  بـا رصدخانـه را نهایـی 
کـه همیـن موافقـت  کار انتخـاب شـود  کـه هنـوز فعـال نیسـت بـرای ایـن  کـه یـک شـرکت 

کنم. ع را پیگیـری  ح رصدخانـه موضـو شـد. قـرار شـد خـودم در طـر

کرده اسـت. حبیب گفته  کارها صحبت  کـه با حبیب درمـورد  گفـت  کنـار جلسـه سـپهر  در 
کاری نکـرده اسـت و منتظـر اسـت تکلیـف مدیریـت روشـن شـود. عصبانـی شـدم و  اسـت 
گفـت بهتـر  کـرده ام. نگـران شـد  کـه تکلیـف را روشـن  کـرده اسـت مـن  کـه بی خـود  گفتـم 
کـه قـرار شـد در سـاعت 9 باشـد مـن با او صحبـت کنم.  اسـت فـردا قبـل از جلسـٔه مدیـران 

گفتـم لزومـی نـدارد. بـه هرحـال به فکـر رفتم.

گفتـم  کـه جلسـه مدیـران چـی شـد؟  صبـح موقـع جلسـه بـا اربابـی و درودی حقیقـت آمـد 
گفتـم باشـد فـردا سـاعت 9 بـه مـدت  کـه ضـرورت دارد.  کـرد  کار زیـاد داریـم. اصـرار  فعـًا 

نیـم سـاعت! اصـرارش را نفهمیـدم. شـاید هـم دلیـل خاصـی نداشـت!
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91/1/3۰
چهارشنبه

دیشـب بـه سـختی خوابیـدم. فکـر جنـگ در چنـد جهت. یک طـرف LTG و آرنه  و طرف 
کارهـای در دسـت اقـدام راحتـم نمی گذاشـت. دیـدم در  دیگـر حقیقـت و خسروشـاهی، و 
کارهایـی  گذشـته بیـش از انـدازه بـه همـه آزادی عمـل داده بـودم. سـر خـود  یـک سـال 
می کردنـد بـدون اجـازه مـن شـاید برایشـان عـادی شـده بـود، امـا سرکشـی بـه خصـوص 
ع ابـراز بـه  کـه بـرای موضـو کارهـا را عقـب می انداخـت. در تعطیـات نـوروز  گاهـی   ]...[
کـه بـرای رصـد رفتـه بـود هزینـٔه سـفر را،  هایدلبـرگ رفتـه بـود و در ضمـن در الپالمـا هـم 
دسـت کم بخشـی را، از LTG گرفتـه بـود بـدون اجـازٔه مـن و بـدون اطـاع مـن. ده روز هم 
بـرای خـودش Perdiem یاحـق روزانـه نوشـته بود وحقیقت این پـول )ارز( را از مبلغی که 
کـه  کـرده بـود، آن هـم بـدون اطـاع مـن، در صـورت   گذاشـته بـود هزینـه  آرنـه در تهـران 
کـه ]...[ برای همایش بررسـی  کـه بـه  ]...[  داده بـود(  5۰۰۰ یـورو )تقریبـًا همیـن مبلغـی 

کوچکـی بـود امـا اصـًا زیبـا نبـود. گرفتـه بود.کارهـای  الزم داشـت از او پـس 

حقیقت خواسـته بود جلسـٔه مدیریت داشـته باشـیم. سـاعت 9 به مدت نیم سـاعت قرار 
کـرده بـود. بـرای اولین بـار در جلسـه نگذاشـتم  گذاشـته بـودم. دستورجلسـه ای تعییـن 
کـردم بـه توضیـح در مـورد سـبک  کنـد. یـک راسـت رفتـم پـای تختـه و شـروع  صحبـت 
گفتـم: یکـی این کـه  کـردم و دو نقطـه ضعـف آن را  گذشـته را ترسـیم  مدیریـت در آینـده. 
مدیریت فنی )manager( کسـی اسـت که خودش رئیس شـرکت LTG هم هسـت و این 
ک منافـع بـه تضـاد می انجامـد. نمونـه اش همان رفتـار آرنه قبل از همایش بررسـی  اشـترا
کـه شـبیه آن می توانـد در آینـده اتفـاق بیفتـد. دوم این کـه آرنـه توانایـی مدیریـت  بـود 
نـدارد و زمان بنـدی و زمان سـنجی را نمی شناسـد و ایـن لطمـٔه قطعـی بـه پـروژه خواهـد 
بـرای  بایـد در نظـر بگیریـم  اینکـه زمان گـذاری  از جملـه  بـود.  بقیـٔه بحـث حواشـی  زد. 
اجـرای کامـل ایـن تحـوالت، و این کـه بـه دنبـال فرد مناسـبی در داخل کشـور بگردیم که 
در فـاز ساخت وسـاز بتوانـد نقـش مدیـر فنـی را بـه جای آرنـه بازی کند. ضمن این جلسـه 
کنـد و گفت  کـرد، مثـل بعضـی وقت هـای دیگـر نقـش »دانـا« را بـازی  خسروشـاهی شـروع 
کـه بعـد ازهمایـش بررسـی انجـام شـده اسـت، منظـورش پیگیری هـای  کارهـا  بلـه ایـن 
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کـه  مـن بـرای  action list و نیـز تنظیم هـای متفاوتـی از آن بـه عـاوه فهرسـت آرنـه بـود 
کـه مـن تنـد شـدم بـه  سـپهر انجـام مـی داد ، همـه بی خـود بـوده اسـت و اتـاف وقـت؛ 
کـه اشـتباه می کنـد، اوضـاع را  کـردم  عمـد، و صریحـًا بـا صـدای بلنـد ظاهـرًا عصبـی اعـام 
کـردم خشـن،  درسـت درک نمی کنـد، و روان شناسـی مدیریـت را درک نمی کنـد. رفتـاری 
کت شـد. بـه  گذاشـت و نـرم و سـا کار مـن اثـر  کـه خـودش دارد. ایـن  شـبیه رفتارهایـی 
کنشـی در مقابـل او ضـروری اسـت تـا همـه، از جملـه  کـه چنیـن وا تجربـه دریافتـه بـودم 
کننـد، تـا این کـه فکرکننـد همـه چیـز را بهتـر از  خـود او، بیشـتر بـه وظیفـه خودشـان عمـل 
گـر تند شـوم ممکن اسـت  کـه ا دیگـران می داننـد. اول صبـح کمـی ایـن نگرانـی را داشـتم 
کار را ادامـه  کـه در صـورت قهـر  کنـد. بـه خـودم قبوالنـده بـودم  او هـم عصبـی شـود و قهـر 
کـردم. چون دیـده بودم  دهـم و اصـًا توجـه نکنـم. قبـل از جلسـه امـا کمـی بـا او صحبـت 
دوبـاره قـدری عصبـی اسـت، ماننـد سـال پیـش و وقایـع پژوهشـکده، پـس بـا اوقـدری 
کـردم. به هرصورت جلسـه به  کـردم ، درد دلـش را شـنیدم و قـدری آرامـش  آرام صحبـت 

کـه می خواسـتم. جایـی رفـت 

کننـد. مثال زدم  گفتـم یـک نکتٔه اخاقی هم هسـت که بایـد همه توجه  آخـر جلسـه هـم 
کامـل  کـه هـر چـه هسـت مـا از زبـان آرنـه می شـنویم. دو نفـر دیگـر سـکوت   LTG از تیـم
گـر هـم حرفـی  دارنـد درمـورد هـر آنچـه بـه مسـائل شـرکت LTG و ارتبـاط بـا مـا اسـت. ا
کـه معلـوم اسـت حتـی آن را بـا آرنـه هماهنـگ  می زننـد فقـط مسـائل فنـی پـروژه اسـت، 
گفته ایـد پیـش آرنـه ،و دیگـر بـس اسـت. احتـرام  گفتـم شـما همگـی از هـم بـد  کرده انـد. 
کنیـم. سـکوت کردنـد و با تکان سـر تایید کردند.  خودتـان، و احتـرام خودمـان ، را حفـظ 
کننـد امـا مطمئـن شـدم ایـن حـرف  نمی دانـم د رآینـده تـا چـه انـدازه بـه ایـن نکتـه توجـه 
کـه به وضـوح »هدایت کننـده« و »تاثیرگذار«  اثرگـذار بـود. ایـن شـاید اولیـن جلسـه ای بود 
کار برده شـود. باید دقت کنم  بـود. الزم بـود جدیـت مدیریتـی درمـورد مسـائل اساسـی به 
کـردم تـا بـه  تاثیرگـذاری ایـن روش و ایـن حرف هـا پایـدار باشـد. جلسـه را سـپس ختـم 

برسـیم. کارها 

کارهـای مختلـف  ع قراردادهـای  بافاصلـه بعـد از ایـن جلسـه بـا سـپهر و حقیقـت موضـو
کـردم. برخـاف انتظـارم بسـیار سـریع بـه نتیجـه رسـیدیم. بـه  ح  بـا برون سـپاری را طـر
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قـرار  بـود.  رضایت بخـش  بسـیار  مـن  بـرای  نتیجـه  بـود.  قبلـی  جلسـٔه  تاثیـر  آمـد  نظـرم 
کـه سـپهر اربابـی پارسـال تاسـیس  شـد قراردادهـای برون سـپاری بـا شـرکتی بسـته شـود 
کارگـر در آخریـن جلسـه شـرکت  کـرده بـود، هم زمـان بـا البـرز. ایـن همـان ترجیـح آقـای 
البـرز بـود. همچنیـن قرارشـد خـود سـپهر هـم در ایـن مجموعـه قـرارداد بگنجـد. نگرانـی 
کـرد. بـه صراحـت بـرای او توضیـح  کـه بـه تفصیـل درمـورد آن صحبـت  از آینـده داشـت 
کردنـد و قـرار شـد  کـه ایـن بـه نفـع خـودش هـم خواهـد شـد. ظاهـرًا همـه موافقـت  دادم 
کـه در آینـده مهندسـان مـا هـم  کـردم  کنـد. پیش بینـی هـم  سـپهر مقدمـات آن را فراهـم 
را سـپهر  تغییـرات  ایـن  باشـد.  البـرز  ایـن شـرکت بشـوند. سـهامدار عمـده هـم  سـهامدار 
ظاهـرًا پذیرفـت بـه ایـن ترتیـب، بـه نظـر می رسـد یک مشـکل یک سـاله حل شـد، و ما در 
که دانش فنی سـاخت تلسـکوپ و رصدخانه در  آینده بخش خصوصی خواهیم داشـت 

آن متمرکـز می شـود. امیـدوارم ایـن امرمحقـق شـود!

کـه بـا مهندسـان داشـتم و تیـم لونـد  جالـب این کـه در بعدازظهـر همیـن روز در جلسـه ای 
کنفرانـس حضـور داشـتند الزم شـد تحکـم مدیریتـی مجـدد  هـم همگـی از طریـق ویدئـو 
کارهای بخش هـای مختلف در ادامه همایش بررسـی صحبت  بکنـم. قـرار بـود در مـورد 
کـه روز قبـل تهیـه  کارهایـی باشـد  کـه مبنـای بحـث سـیاهه  کنیـم. انتظـار مـن ایـن بـود 
کـه ایـن بـه مـذاق آرنـه  کـرده بـود. و می دانسـتم  شـده بـود و سـپهر بـرای همـه ارسـال 
گر کسـی  کـه مبنـای بحـث مـا همان فهرسـت اسـت و ا خـوش نمی آیـد. اول جلسـه گفتـم 
کارهـای  گفـت  کمـی ناآرامـی، در ابتـدا  کنـد. آرنـه، با نظـر دیگـری هـم دارد آخـر سـر بیـان 
کنیـد. یعنـی  ح  گفتـم حتمـا پـس از اتمـام بحـث مطـر کـه مـن  واجب تـر یـا فوری تـر داریـم 
کـه بعـد مـن  گذشـت  کارهـای مانـده مکانیـک  باشـد تـا بعـد. بیشـتر وقـت جلسـه درمـورد 
کـه پـس از آن  کـه در پژوهشـکده داشـتم. شـنیدم  کـردم بـرای جلسـه ای  جلسـه را تـرک 

کـه نگـران نشـدم! آرنـه رفتـاری عصبـی داشـته اسـت 

که انجام شد قطعی شدن انتقال دکتر  کار عمده ای  در جلسٔه شورای پژوهشکده نجوم 
کـه پیش زمینـه ای طوالنـی داشـت.  فیروزجاهـی بـه پژوهشـکدٔه نجـوم بـود )از فیزیـک( 
کار مهـم را هـم درپژوهشـکده  بـه خوبـی ایـن امـر انجـام شـد. خوشـحال شـدم آخریـن 
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انجـام دادم. حـاال بـه راحتـی می توانـم پژوهشـکده را بـه خسروشـاهی بسـپرم. بخـش 
کامـل شـد بـا افـرادی مناسـب! روز خوبـی بـود. اداری آن هـم 

91/2/2
شنبه

کـردن  نهایـی  درمـورد  درودی  احمـد  و  سـپهر  بـا  داشـتم  هماهنگـی  جلسـٔه  یـک  امـروز 
کـردن سـندهای همایـش بررسـی. بـه نظـر  بـرای نهایـی  کارهـا و زمان بنـدی  فهرسـت 

می دهـد. نسـبی  آرامشـی  بـه  را  خـود  جـای  تاطم هـا  می رسـد 

کـه می خواهـد ایـن چهارشـنبه بـه تهـران بیایـد. چـون چهارشـنبه  از آرنـه پیـام آمـده بـود 
تعطیـل اسـت قـرار شـد خبـر بدهنـد سـفر تـا شـنبه بعـد بـه تعویـق بینـدازد. بـه همـکاران 
کننـد؛  فهرسـت  می داننـد  او  بـا  مشـورت  یـا  آرنـه،  بـا  بحـث  بـرای  کـه  را  مـواردی  گفتـم 
نمی خواهـم ایـن آمـدن او ماننـد دفعـات پیـش باشـد. بایـد بـرای هـر جلسـه دسـتوری از 
کنیـم تـا نتیجـٔه بهتـری بگیریـم. بـه خصـوص بـه مـواردی بپردازیم که  قبـل پیش بینـی 
بـه تشـخیص خودمـان مسـئله ای حـل نشـده وجـود دارد و مشـورت او را می خواهیـم، بـا 

زمان بندی هـا. بـه  توجـه 

 91/2/4
دوشنبه

کار دارد.  کـه می خواهـد در همـان تاریـخ بیایـد چـون )در ایـران(  امـروز از آرنـه خبـر آمـد 
بـرای  بـودم  پژوهشـکده  درگیـر  امـروز  وقـت  بیشـتر  گذشـتم.  آن  از  و  کـردم  بی توجهـی 
کارمنـد و معرفـی دکتـر فیروزجاهـی بـه عنـوان عضو جدید پژوهشـکده.  خداحافظـی یـک 
کوتاهـی شـد بـا اربابـی در مـورد  کـردم. صبـح فرصـت  مدتـی هـم بـا فیروزجاهـی صحبـت 
کارهـا را بـا ذکـر تاریـخ  کارهـا صحبـت کنم.کمـی هـم سـر در گمنـد. فـردا قـرار شـد فهرسـت 
انجـام و سـندهای مربوطـه نهایـی شـده، بـرای همـه بفرسـتیم. هنـوز درمـورد محفظـه و 
کار نداده  کـرد ابهـام وجـود دارد. خسروشـاهی هم چندان تن به ایـن  کـه بشـود  کارهایـی 
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کـه از دیـد مـن چنـدان  اسـت و )بـه بهانـه( صحبـت بـا آرنـه منتظـر هفتـٔه آینـده اسـت 
گفتـم اشـکالی نـدارد. منطقـی نیسـت ولـی بـه او 

کنـد. ظاهـرًا  بـا مـن صحبـت  کـه می خواهـد  بـود پیامـی فرسـتاد  مجیـد بسـیار ناراحـت 
او  بـا  منـزل  در  بزنـد.  زنـگ  منـزل  شـب  شـد  قـرار  کنـد.  صحبـت   LTGدر نمی توانسـت 
کـردم. از دسـت آرنـه بـه شـدت ناراحـت بـود و می گفـت چیـزی نمانده بـود به او  صحبـت 
فحـش بدهـد. ظاهـرًا آرنـه از او امـروز خواسـته بـود قطر سـتون پایه تلسـکوپ را شـش متر 
کـه مـن شـاهد بـودم.  کـه قبـًا بـه او ۷ متـر گفتـه اسـت. چیـزی  کـرده بـود  بگیـرد، و حاشـا 
رفتارهـای عجیبـی ایـن روزهـا می بینـم. هیـچ تصـور نمی کـردم افـرادی بالـغ مثـل او یـا 
امیـر جالـی چنیـن رفتارهایـی بکننـد. امیـر جالـی بـه او پیـام فرسـتاده بـه شـکایت از من 
کـه از ایـن بـه بعـد پروژه هایی مسـتقیمًا بـا LTG منعقد کند و خودشـان هم  و ایـن تقاضـا 
کـه از  کننـد. بسـیار عجیـب می نمایـد چنیـن رفتـاری. آرنـه هـم اسـتاد اسـت  آن را تعریـف 

کنـد.  ایـن رفتارهـای تیـم مـا بـه نحـو َاحسـن و بـه نفـع خـودش اسـتفاده 

کار  از دیـد مـن خسروشـاهی در دو راهـی مانـده اسـت. از یـک طـرف مایـل اسـت خـوب 
کنـد و پـروژه را پیـش ببـرد و از طـرف دیگـر بـدش نمـی آیـد LTG بـه همـان شـکل بمانـد 
کنـد، چـون امـکان پرداخـت هزینه هـا  و بتوانـد سـفرهای خـودش را از آن طریـق هزینـه 
از داخـل نیسـت، دسـت کم بـه ایـن راحتـی. قطعنـًا نمی توانسـت در مسـافرت های عیـد 
کنـد. بـه تصـور مـن حفـظ منافعـش بـا  بـه ایـن راحتـی پـول بلیـط و هزینـٔه سـفر را تامیـن 
کـه دارد با رفتار علمی و حرفه ای اش در تناقض اسـت و خودش  تقاضاهـای زیـاده از حـد 

از ایـن تناقض هـا رنـج می بـرد.

کنـم. به نظرم رسـیده  کـه بـا ایـن شـطرنج در هـم چگونـه بـازی  کـردم  امشـب خیلـی فکـر 
کاشـکی ایـن جـور نبـود و در همـٔه  اسـت قـدری قدرت نمائـی همـٔه آنهـا را رام می کنـد. 
کـردم از فـردا  کار دیـده می شـد. امـا چنیـن نیسـت. برنامه ریـزی  کافـی بـرای  غ  آنهـا بلـو
کـه چگونـه  پیام هـای جـدی بـرای آرنـه بـه عنـوان مدیـر شـرکت LTG بفرسـتم و بگویـم 
کـه انتظـار ایـن را نـدارد. امـا بایـد پیچ هـا را  بـه تعهداتشـان وفـادار نبوده انـد. می دانـم 

کنـم و او هـم بایـد یـاد بگیـرد پاسـخ گو باشـد! محک تـر 
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91/2/5
سه شنبه

دیشــب بســیار در فکــر بــودم چــه اقدام هایــی امــروز بکنم.صبــح اول وقــت نامــه ای 
کــردم  کــردم در پاســخ رســمی آرنــه بــه آخریــن صــورت حســاب. در ایــن نامــه ذکــر  تنظیــم 
کــه در همایــش  ــام افــرادی اســت  ــدارد. ن ــی ن ــزارش LTG هیــچ محتــوای اطاعات گ ــه  ک
بررســان،  از  نفــر  دو  در دعــوت  اهمــال  بــا  نوشــتم  بــود.  شــده  آنهــا دعــوت  از  بررســی 
ــود.  ــده ب ــر ش ــان پ ــا وقتش ــود و آنه ــده ب ــد نش ــه تجدی ــوت اولی ــون دع ــد چ ــرکت نکردن ش
کافــی در شــرکت،آنها در مــاه آخــر قبــل از اعــام همایــش  دیگــر اینکــه، بــا وجــود نقدینگــی 
کردنــد تــا پــول بــه حســاب شــرکت  بررســی بــه بهانــه پرداخــت نشــدن قســط آخــر اعــام 
نرســد، از بــر پایــی همایــش معذورنــد؛ و اینکــه رصدخانــه راســًا همــٔه  برنامه ریزی هــا و 
کار بــه عهــده LTG باشــد  کــه تفاهــم شــده بــود ایــن  پرداخت هــا را انجــام داد، در صورتــی 
 LTG گذشــته کــه بــه نظــر نمی رســد در چهــار مــاه  و نتیجه گیــری مــن در نامــه ایــن بــود 
گــر غیــر از ایــن اســت الزم اســت  فعالیتــی در جهــت اهــداف رصدخانــه داشــته اســت، و ا
گــزارش LTG را نپذیرفتــم. در مــورد قســط ماقبــل  کــه  کننــد. ایــن اولیــن بــار بــود  اعــام 
ــران  ــه در راه ای ک ــه  ــد. آرن ــت نش ــه فرص ک ــردم  ــم می ک ــری تنظی ــه دیگ ــد نام ــم بای ــر ه آخ
کــه بــد هــم نیســت. کــرد  اســت ایــن نامــه را پــس از رســیدن بــه تهــران دریافــت خواهــد 

کـه سـمت مدیـر فنی با سـمت  عـاوه بـر ایـن پیامـی فرسـتادم بـرای آرنـه بـا ایـن مضمـون 
کـه بـه ضـرر پـروژه اسـت. نمونـه ایـن تضـاد همان  رئیـس شـرکت LTG تضـاد منافـع دارد 
ح  کـه به هر حـال در فـاز جدید طر گفتـم  کـه رخـداد.  وقایـع قبـل از همایـش بررسـی اسـت 
ایـن دو سـمت را نمی تـوان در یـک شـخص دیـد و خواسـتم پیشـنهاد بدهـد. در پیامـی 
دیگـر بـه سـپهر اربابـی بـه عنـوان نماینـدٔه ایـران )پژوهشـگاه( در شـرکت LTG  خواسـتم 
مصوبـات هیئـت مدیـره شـرکت، از جملـه قراردادهـا و پرداخت هـا را بـرای مـن بفرسـتد؛ 
رونوشـتی از ایـن پیـام هـم بـرای آرنـه فرسـتادم. ایـن جـور مکاتبـه هـم بـرای اولیـن بـار 
ع مکاتبـه  کـه آرنـه بـه شـدت ناراحـت می شـد. امـا ایـن نـو انجـام می شـد و می دانسـتم 
کننـد.  کننـد و روابـط سـالم را درک  را الزم می دانسـتم تـا جدیـت شـرایط را همـه حـس 
می دانسـتم احتمـااًل  آرنـه پـس از ورود بـه تهـران بـه ایـن اطاعـات دسـت پیـدا خواهـد 
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کـه می توانـد  کـرد، و بـا توجـه بـه تعطیلـی روز چهارشـنبه شـنبه اولیـن روزی خواهـد بـود 
کنـش نشـان دهـد یـا جویـای وضعیـت بشـود. وا

91/2/9
شنبه

کـردم. نه من و نه او وارد مسـائل  امـروز طبـق قـرار ابتـدا حـدود سـاعت 1۰ بـا آرنه صحبت 
کردیـم. بعدازظهـر هـم طبـق قـرار جلسـه ای  کلـی  چالش برانگیـز نشـدیم. صحبت هـای 
داشـتیم درمـورد محفظـه. تنهـا وارد بحث هـای فنـی شـدیم. هـر چـه بیشـتر وارد بحـث 
کلیـدی و ضعـف برنامه ریـزی مـا مشـخص تر مـی شـد. آرنـه مرتـب  می شـدیم نکته هـای 
کرده اسـت. من هم پاسـخ می دادم چه بهتر.  در پاسـخ هر سـوال می گفت سـندی آماده 
امـا در عمـل نوشـته های او هنـوز تـا این کـه سـند بشـود فاصلـٔه زیـادی داشـت. می دیـدم 
کـه ایـن روش مـن در اعـام دسـتور جلسـه و سـپس تعییـن روال جلسـه ها بسـیار سـودمند 
بندی هـای  زمـان  هـم  و  می شـد  بررسـی  مختلـف  جنبه هـای  از  مسـئله ها  همـه  بـود. 

مشـخص می شـد. 

بعـدًا از خسروشـاهی شـنیدم آرنـه قبـل از ظهـر بـه محـض دیدن او پرسـیده بـود اینجا چه 
کرده بـود و صرفًا به مسـائل فنـی پرداخته  کـه او هـم ظاهـرًا اظهـار بی اطاعـی  خبـر اسـت 
گیجـی آرنـه را بـه نفـع و سـامت پیشـبرد پـروژه می دانسـتم. برنامه ریـزی مـن  بـود. ایـن 
کـه ایـن هفتـه اصـًا وارد ارتبـاط مـا بـا LTG و روال آینـده نشـوم و صرفـًا روی  ایـن بـود 

کارهـای الزم بـرای اتمـام طراحـی مفهومـی متمرکـز شـوم. نکته هـا و 

امـروز عمـدٔه بحـث مـا در مـورد محفظه بود.کمی قضایا روشـن شـد اما هنـوز ابهام زیادی 
گرفتـه ام و به  کـه ادارٔه جلسـه ها را خـودم بـه عهده  مانـده اسـت. بـه هـر حـال خوشـحالم 

کـه اهمیـت آن را حـس می کنم. موضوعـی می پـردازم 
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91/2/14
پنج شنبه

 M2 و  ابـزارگان   ،adaptor محفظـه،  جملـه،  از  گـون  گونا بحث هـای  بـه  هفتـه  تمـام 
گذشـت. در مـورد ابـزارگان و تاثیـر آن بـر adaptor پیشـرفت هایی حاصـل شـد، همچنیـن 
کـه بـه طراحـی جزئیـات M2 می پـردازد هنـوز وقـت  گرچـه بخشـی از آن   ،M2 در مـورد
کار کننـد. امروز  کـه بـه نتیجـه برسـیم چـه موقـع چـه کسـانی و  در کجـا روی آن  الزم دارد 
کمتـر از  کارمـان  کنـم پیشـرفت  گذشـته اسـت احسـاس مـی  کـه یـک هفتـه از آمـدن آرنـه 
کـه انتظـار داشـتم. شـاید چـون دیـروز تهـران نبـودم و بـه اصفهـان رفتـه  آن چیـزی اسـت 
بـودم: مجلـٔه پژوهشـی فیزیـک + سـخنرانی در دانشـگاه صنعتـی + بازدیـد از صـا ایـران و 

کـره بـرای همـکاری بـا رصدخانـٔه ملـی. مذا

جلسـه ای بـا حقیقـت و خسروشـاهی داشـتم. بحـث عمـده روی پیشـنهاد الریجانـی بـود 
کـه قبـًا  گرفتـن پـول از مشـاور جدیـد رئیـس جمهـور: آقـای مهنـدس محرابیـان  بـرای 
کشـورهایی  بـه علـم  کمـک  کـه مقالـٔه ISI یعنـی  بـود  گفتـه  بـود و یک بـار  وزیـر صنایـع 
کـرده بـودم و گفتـه بـودم که  سـرمایه داری و اسـتعمارگر! مـن هـم در جـواب متنـی منتشـر 
کـه آنهـا در  کـه مـا منتشـر می کنیـم شـاید بـه درد آنهـا بخـورد امـا بـا ٪99  یـک در صـدی 
اختیـار مـا می گذارنـد مـا چـه می کنیـم و چـرا صنایـع مـا توانایـی ندارنـد همـان را اسـتفاده 
و  می کنیـم  تمـام  امسـال  را  محفظـه  مـا  بـود  گفتـه  او  بـه  الریجانـی  حـال  هـر  بـه  کننـد! 
کار آب در  کـه امـکان نداشـت. نمی دانـم شـاید اصل ایـن  بابتـش پـول می خواهیـم. ایـن 
کردیـم. از طـرف دیگـر بحـث بـر سـر قـرار داد  کوبیـدن باشـد! بـه هـر حـال مشـورتی  هـاون 
کار را دارنـد  کـردم بـاز هـم  برون سـپاری در مـورد مهندسـان دوبـاره پیـش آمـد. احسـاس 
کار را خـراب می کنند.  خـراب می کننـد. بـا بهانـه، یـا قصـد واقعـی، دقیق کردن امـور اصل 
کار را کردند و تمام دردسـرها  کـه سـال گذشـته در مـورد پرداخـت بـه آرنـه ایـن  همان طـور 

کـردن آنـم. کردنـد و مـن هنـوز مشـغول راسـت و ریـس  را شـروع 
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91/2/16
شنبه

کـه  دیشـب تـا 1:3۰ صبـح خوابـم نبـرد و بـه فکـر »تـک مضرب هـای« ]...[ و ]...[ افتـادم 
کـه در برون سـپاری مشـکاتی پیـش خواهـد آمـد.از جملـه اینکـه  نشـان از ایـن مـی داد 
کنیـم، یـا این کـه چـرا  ]...[ می گفـت بعیـد اسـت بتوانیـم تـا 2۰ خـرداد مقدمـات را فراهـم 
بـا شـرکت اربابـی شـاید بـه مناقصـه بگذاریـم: همـٔه حرف هـای ظاهرپسـند خـوب، امـا در 
کـه در واقـع سـاده می نمـود دارد در بـدو امـر  کاری  واقـع تخریب کننـدٔه پیشـرفت پـروژه. 
گـر از روی بدخواهی  تبدیـل می شـود بـه یـک غـول که کنترل آن از دسـت مـی رود. حتی ا
کـردم چگونـه از امـروز شـروع کنم  نباشـد، از روی ساده اندیشـی و ندانـم کاری اسـت. فکـر 
گذاشـتم چهارشـنبٔه  کار این کـه قـرار  کار را خـودم بـه عهـده بگیـرم. اولیـن  و هدایـت ایـن 
کار را  همیـن هفتـه جلسـه ای بـا بخـش اداری خودمـان بگـذارم )پژوهشـگاه( و مدیریـت 
کنـم  کنـم و موافقـت همـه را جلـب  ح  خـودم بـه دسـت بگیـرم. دسـت کم اصـول را مطـر
کار را خـودم  کنـد. دوم این کـه ضرب العجـل انجـام  تـا در همـان چارچـوب  ]...[  حرکـت 
گذاری  کنـم و آن را بـه دسـت دیگـران نسـپرم، که تجربٔه من نشـان داده اسـت وا تعییـن 

ضرب العجـل مدیریـت را بسـیار مشـکل می کنـد.

جلسـه های امـروز بـا آرنـه و بقیـه مدیـران بـد نبـود. خسروشـاهی درمـورد تعییـن برنامـٔه 
کار خـودش را خـوب انجـام داده بـود. انصافـًا وقتـی   )operation plan( کاری رصدخانـه
کار adaptor هنـوز بـه  کار می کنـد. بحـث بـا آرنـه پیرامـون انجـام  کار می کنـد حرفـه ای 
کار در تهـران انجـام شـود  کـه  گفتـم ترجیـح مـن ایـن اسـت  نتیجـه نرسـیده اسـت. بـه او 
کنـد و تـا سه شـنبه تصمیـم  کارهـای دیگـر بپـردازد. قـرار شـد بـا آنهـا صحبـت  و توربـن بـه 
کارهـا بـه تهـران  کـه بـه دنبـال آن هسـتم: تـا حـد ممکـن  بگیریـم. ایـن سیاسـتی اسـت 
کمـی مقاومـت  منتقـل شـود. آرنـه ظاهـرًا ایـن سیاسـت را می پذیـرد، امـا در عمـل هنـوز 

می کنـد.

کار  کرده انـد و  گرفتاری هـا همـکاران تحریریـه مجلـه نجـوم اعتصاب  در میـان تمـام ایـن 
کـه بـا خانـم رحیمـدل دارنـد.  کرده انـد. علـت ظاهـرًا مشـکاتی اسـت  ایـن مـاه را تعطیـل 
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کـرده  امـا بـه نظـر می رسـد از اینکـه بخـش اجرائـی مجلـه روز نجـوم را هفتـه پیـش برگـزار 
کار نمی کننـد. شـهاب صغـری،  گفته انـد  اسـت، عصبانـی هسـتند )حسـادت می کننـد( و 
کـردم امروز  کار نمی کننـد او هـم دسـت تنها اسـت. سـعی  سـردبیر هـم می گویـد چـون آنهـا 
گذاشـتیم شـب بـا آنهـا  تلفنـی او را سـرعقل بیـاورم. امـا مثـل اینکـه نشـد. سه شـنبه قـرار 

کنیم.  صحبـت 

91/2/19
سه شنبه

کنفراس ویدئویی با مجید درمورد محفظه و ایسـتگاه داشـتیم  دیروز جلسـه ای همراه با 
کـه بـا مجیـد و حضـور خسروشـاهی و امیر  امیـر جالـی هـم حاضـر بـود. همیشـه جلسـه ای 
جالـی اسـت مشـکل روان شـناختی پیـدا می کنیـم. مجیـد از یـک طـرف احسـاس می کند 
درمقابـل )دسـت کم مـدرک آنهـا( کـم می آورد از طرف دیگر می خواهـد وانمود کند کارش 
را بلـد اسـت. تـا ایـن اواخـر ]...[. ایـن حالـت اوعـوض شـده و معقوالنـه رفتارمی کنـد و او 
کنـار بیایـد.  را بـه حسـاب مـی آورد. امـا هنـوز مجیـد نتوانسـته اسـت بـا خـودش و بـا جمـع 

کنتـرل کنم. کـردم آن را  کـه مـن سـعی  ]...[. دیـروز هـم همین طـور بـود 

بـه  دارد.  وجـود  زیـاد  ابهـام  هنـوز  می گـردد  بـر  قلـه  ایسـتگاه  و  محفظـه  بـه  آنچـه  امـا 
کـه  امیـر جالـی  از یـک طـرف،  آرنـه و مجیـد  خصـوص بخـش طراحـی محفظـه یعنـی 
گـروه مدیریـت از طـرف دیگـر در ایـن مـورد  شبیه سـازی CFD را انجـام می دهـد، و بقیـٔه 
بسـیار ناهماهنگ انـد. هنـوز نتوانسـته ام ایـن هماهنگـی را بـه وجـود بیـاورم. دیـروز هـم 
کـرد هماهنگـی بـه وجـود بیایـد، امـا هنـوز نکته هایـی مانـد. کمـک  گرچـه قـدری  جلسـه 

امـروز بعدازظهـر قـرار داشـتیم بـا آقـای مهنـدس محرابیـان، مشـاور ویـژه رئیس جمهور در 
کـه تـا  ح هـای عمرانـی اسـت  ح هایـی بـه نـام »مهـر مانـدگار«. منظـور آن دسـته از طر طر
قبـل از اتمـام ایـن دورٔه ریاسـت جمهـوری تمـام می شـود. خانـم دکتـر سـلطان خواه دیروز 
ح هـای علمـی در چارچـوب  ح رصدخانـٔه ملـی در صـدر طر کـه طـر کـرده بـود  مصاحبـه ای 
گنبـد را تـا آخر امسـال تحویل  کـه مـا محفظـه و  مهـر مانـدگار قـرار دارد. صحبـت ایـن بـود 
کارممکـن نیسـت. مضافـًا این کـه مـن چنـد سـال پیـش  کـه ایـن  می دهیـم. می دانسـتیم 
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مطلبی برخاف نظر آقای محرابیان درمورد مقاله های ISI نوشـته بودم، و نگران بودم 
کمـک نداشـته باشـد. جلسـه برگزارشـد.  گرفتـه باشـد و تمایـل چندانـی بـه  ایـن را بـه دل 
گـر  کنیـم ا کارهـا را می توانیـم تمـام  کـدام  کـه در چـه مرحلـه ای هسـتیم و  توضیـح دادم 
کنـد قـرار شـد رصدخانـه در  کمـک  بـه موقـع اعتبـارات برسـد. خاصـه این کـه پذیرفـت 
ح هـای مهـر مانـدگار قـرار بگیـرد؛ مجموعـًا ریاسـت جمهـوری ده میلیـارد تومـان  جمـع طر
کنـد. 5 میلیـارد از معاونـت علمـی )خانـم سـلطان خواه( و 5 میلیـارد هـم از مهـر  کمـک 
مانـدگار. خبـر خوشـی شـد! بـه عـاوه قـرار شـده بـود تخصیـص اعتبارات مصـوب مجلس 
گـر طرحـی از مجموعـه مهـر مانـدگار باشـد، صدرصـد بشـود. پـس می شـد انتظـار داشـت  ا
ح در دو سـال  ایـن یعنـی این کـه طـر ح تزریـق شـود.  امسـال 14 میلیـارد تومـان بـه طـر
کارهای  آینـده دغدغـه کمـی خواهد داشـت. حـاال الزم بـود برنامه ریزی جدی تری بـرای 
ح  کـه هنـوز طـر عمرانـی از جملـه جـادٔه نهائـی و تاسیسـات بـاالی قلـه بکنیـم. متاسـفم 
محفظـه و داده هـای ژئوتکنیـک آمـاده نیسـت. از فـردا بایـد برنامه ریزی سـریع برای این 

امور شـروع شـود.

---

دو اتفـاق عمـدٔه دیگـر امـروز افتـاد. در دانشـگاه قبـل از رفتـن به جلسـٔه ریاسـت جمهوری 
ح  بحـث آیین نامـه جدیـد اسـتخدام و چالـش جدیـد بـا مدیریـت دانشـگاه در شـورا مطـر
کـه مـن بـه ناچـار جلسـه را ترک کردم. شـنیدم به توصیـٔه دکتـر اردالن تصمیم گرفته  بـود 
گذشـته ندهنـد، یعنـی شـروع جنگـی مجـدد بـا مدیریـت دانشـگاه  شـد تغییـری در روال 

کار چقـدر معقـول اسـت!  نمی دانـم ایـن 

دیگـر اینکـه شـب سـاعت 6:3۰ تـا 1۰:15 در دفتـر مجلـه جلسـه داشـتم بـا تیـم تحریریـه 
دیگـر  و می گفتنـد  بودنـد  ناراحـت  اجرایـی،  رحیمـدل، مدیـر  از دسـت خانـم  بـه شـدت 
تحمـل حضـور در دفتـر را ندارنـد. بحـث طوالنـی بـوده اسـت آخر صـاح را در این دانسـتم 
کـه بگویـم خـوب شـما در دو هفتـٔه آینـده بیاییـد مجلـه را درآوردیـد، مـن هـم بـه خانـم 
رحیمـدل خواهـم گفـت بـه دفتـر نیایـد تـا بعـد ببینیـم چه می شـود. فعـًا راضی هسـتند با 

کـه دیگـر رحیمـدل نخواهـد آمـد! ایـن خیـال 
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91/2/2۰
چهارشنبه

امـروز جلسـٔه مدیریـت تشـکیل شـد تـا شـرایط مالـی جدیـد و تعهـدات امسـال را بررسـی 
کنیـم. قـرار شـد آقـای حقیقـت یکشـنبه بـه اصفهـان بروند بـرای پیگیری جـاده. از طرف 
که باید سـریع تر  کنیم  کنیم و شـرط  دیگر قرار شـد سـریع تر قرارداد ژئوتکنیک  را پیگیری 
نتیجـه بدهنـد. همچنیـن قـرار شـد فـردا با شـرکت هرم پی قـرار بگذاریم صحبـت کنیم تا 
کامـو اقدام  آنهـا هـم بـرای شـرایط جدیـد ساخت وسـاز بـاالی قلـه و نیز تسـریع رصدسـرا در 
کننـد. ایـن تحـرک جدیـد امیـدوارم قـدری زمان بندی پـروژه را جلو بیندازد، یا دسـت کم 

کند. از تاخیـر بیـش از حـد آن جلوگیـری 

---

کـه دکتـر رسـول خدابخش، رئیس دانشـگاه علـوم پایٔه زنجان  امشـب در راه منـزل بـودم 
کـه مراسـم 2۰ سـالگی  کـه فـردا  گرفـت. می گفـت وزارت اطاعـات ناراحـت اسـت  تمـاس 
مرکـز، و نیـز جشـن هشـتاد سـالگی ثبوتـی اسـت بـا حضـور دکترمعیـن )وزیـر علـوم سـابق( 
کنـم ایشـان را  ع چیسـت. از مـن خواسـت سـعی  اتفاقـات بـدی بیفتـد. فهمیـدم موضـو
گفتـم سـعی می کنـم دکتـر معیـن را  کنـم بـه زنجـان نـرود تـا اوضـاع آرام بمانـد.  متقاعـد 

پیـدا کنـم.

همـکاری  مجلـه  بـا  هاشـمی،که  خانـم  حضـور  بـا  آمـد.  بعدازظهـر  هـم  رحیمـدل  خانـم 
می کنـد و اخیـرًا مدیـر اجرایـی پژوهشـکده نجـوم شـده اسـت، حـدود 2 سـاعت صحبـت 
کار کنند. اما در عین حـال به فکر تیم آینده  کـه فعـًا نیایـد، در مجلـه نباشـد تـا آنها  کـردم 
کـردم حساسـیت وضعیـت را  باشـیم بـدون این کـه تحریریـه فعلـی متوجـه بشـوند. سـعی 

کـرده باشـد. ح دهـم. امیـدوارم درک  برایـش شـر



   182  دفتر دوم، مهر 89 تا اسفند 91

91/2/21
پنج شنبه

کردیـم. شـرکتی اسـت بـا تجربـه و بـه  امـروز جلسـه بـا هرم پـی برگـزار شـد و آنهـا را توجیـه 
بی دغدغـه بـودن همـکاری آنهـا امیـدوارم.

بـا مجیـد هـم تلفنـی صحبـت کردم. بسـیار این روزها عصبی اسـت. به سـختی توانسـتم 
کنـد تا سـریع تر به نتیجه برسـیم. کار  کـه در شـرایط جدیـد روی محفظـه  کنـم  آرامـش 

از آرنـه متنـی آمـده اسـت در مـورد ارتبـاط CFD و محفظـه. بـد بـود. متنی بدون سـاختار، 
گفتـم  کـم محتـوی. بـه سـختی بتوانـم آرنـه را »بـه راه بیـاورم«. بـه هـر دو  بـدون عـدد و 
کننـد چگونـه می توانیـم از تمـام فرصـت بـرای تسـریع در  شـرایط جدیـد را و این کـه فکـر 

کنیـم.  امـور ساخت وسـاز اسـتفاده 

---

کـردم و  کنـم. بـا او صحبـت  صبـح مدتـی طـول کشـید تـا تلفـن همـراه دکتـر معیـن را پیـدا 
که درک می کند. اتفاقًا داشـت با همسـرش به سـمت زنجان حرکت می کرد.  می دانسـتم 
گفتـه  گرچـه ابتـدا  ع حـل شـد و بـه زنجـان اطـاع دادم. خـودم بـه زنجـان نرفتـم،  موضـو
کـردم. آنهـا هـم دعـوت نکـرده بودنـد جـز این کـه منشـی  بـودم خواهـم رفـت. خیلـی فکـر 
کـرده بـود. امـا نـه خـود ثبوتـی یـا رئیـس دانشـگاه و  دانشـگاه تمـاس گرفتـه بـود و دعـوت 
نـه هیـچ یـک از اعضـای هیئـت علمـی. مطمئـن بـودم مراسـم مفصلـی بـا حضـور قبلی هـا 
کارهـای تهـران، چه شـخصی و چـه اداری  کـردم نتوانسـتم  خواهـد بـود. امـا هـر چـه فکـر 
را بـه رفتـن بـه زنجـان ترجیـح بدهـم. خیلی هـا بـه او تبریـک خواهنـد گفـت، پـس حضور 

مـن لزومی نداشـت.

کتـاب ثبوتی نامـه را خـودم در آورده  کـرده بـودم و  هفتـاد سـالگی او را هـم خـودم برگـزار 
بـودم. بـه یـاد نوشـته خـودم بـا عنـوان »بـر مـزار خـودم« افتـادم. حوصلـه ایـن مراسـم را 
گاهـی خنـده دار اسـت.  کـه از سـنت بـه مدرنیـت مـی رود مراسـمش  دیگـر نـدارم. ایرانـی 
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کـه داده هـای اندازه گیـری دیـد را، بـه رصدخانـه نـداد، می شـود نماد علـم. مطمئن   ]...[
هسـتم 5۰ یـا 1۰۰ سـال دیگـر حرف هـای دیگـری زده خواهـد شـد. رو بـه آینـده دارم!

91/2/23
شنبه

کنتـرل داشـتم در مـورد »برون سـپاری«. شـرکتی )کـه  گـروه مکانیـک و  امـروز جلسـه بـا 
کار می کنند برای  کـه آنها بعد از این اسـمًا در آن  اربابـی دارد - توجـه بـه ارتبـاط بـا البـرز!( 
کـردم. تـا  کنتـرل  کـردم و بحـث را  کـه در جلسـٔه شـرکت  ح رصدخانـه و چـه خـوب شـد  طـر
کـردم بـرای سـرعت بخشـیدن الزم  ایـن زمـان حقیقـت بـا آرنـه در تمـاس بـود، امـا فکـر 
کنـم. عـاوه بـر زمـان مـدت  کنتـرل  اسـت خـودم هـم باشـم و زمـان بـه نتیجـه رسـیدن را 
ایـن مقدمـات، ظرافت هـای زیـادی در بحـث الزم بـود. حقیقـت تـا حـد زیـادی چکشـی 
کـه در مذکـره بـا متخصصان جـواب نمی دهد. همیـن نکته در این  عمـل می کنـد. روشـی 
جلسـه هـم مشـهود بـود. بـه هـر حـال نتیجـه خـوب بـود. توافـق اولیـه حاصـل شـد. قـرار 

کننـد بـرای دوشـنبه. ح شـده فکـر  شـد روی پیشـنهادهای مطـر

کـه بـه خاطـر برون سـپاری چـه ضریبـی بـه حقـوق آنهـا بایـد اضافه  نکتـٔه عمـده ایـن بـود 
کـه  کـردم. حالـت حداقلـی ایـن بـود  ح  کثـری را مطـر شـود. مـن دو حالـت حداقلـی و حدا
همـان روال سـابق ادامـه داشـت جـز اینکـه حقـوق آنهـا از طریـق یـک شـرکت پرداخـت 
کنونـی آنهـا  کافـی بـود، یعنـی حقـوق  می شـد. در ایـن صـورت شـاید 2۰٪ افزایـش حقـوق 
گـروه مکانیـک بـا جزئیـات همـٔه پارامترهـا از جملـه اعتبـار  ضریـب 1/2 دریافـت می کـرد. 
شـرکت، خطـر )ریسـک( بـه معنـی دور شـدن از پژوهشـگاه، مسـئوولیت پذیر بـه معنـی 
کـرده  کارمنـدی، اضطـراب و غیـره را بررسـی  کار بـه صـورت  تحویـل محصـول و نـه فقـط 
گفتـم بـا توجـه بـه این کـه در سـال اول بـه  بودنـد و بـه ضریبـی برابـر 2/8 رسـیده بودنـد. 
کنیـم. جلسـٔه  کننـد تـا دوشـنبه دو بـاره صحبـت  شـرایط حداقلـی نزدیـک هسـتیم فکـر 

خوبـی بـود.
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91/2/25
دوشنبه

هنـوز از قـرار ژئوتکنیـک خبـری نبـود. قـرار شـده بـود از شـرکت های دیگـر هـم اسـتعام 
ح خدمـات شـرکت  کـه مهنـدس شـهرابی از شـرکت زر زمیـن در شـر بگیرنـد. بـه خصـوص 
کار روی قلـه عقـب  کـرده بـود. متاسـفانه بـاز هـم امسـال از آمادگـی بـرای  اولیـه ایـراد وارد 
کثـر افـراد عمـق زمـان  ج نمی دهـد. او هـم ماننـد ا کافـی بـه خـر هسـتیم. ]...[ حساسـیت 

کاری را درسـت نمی بینـد. الزم بـرای انجـام چنیـن 

کرده بودند و با پیشـنهاد ضریب  کنترل برگزار شـد. هر دو فکر  گروه مکانیک و  جلسـه با 
که دلیل این پیشـنهاد روشـن  کردیم  1/4، یعنی افزایش 4۰٪ آمده بودند. قدری بحث 
گامـی اساسـی در جهـت آمـاده سـاختن  کـردم و بـه ایـن ترتیـب  شـود. سـرانجام موافقـت 

قرارداد برداشـته شـده بود.

کنفرانـس ویدئویـی بـا لونـد هـم داشـتیم. آرنـه نبـود. روز قبـل مسـتقًا و بـه تفصیـل بـا 
کـرده بـودم. این بـار می خواسـتم بقیـه هـم در جریـان باشـند. قـرار شـد  مجیـد صحبـت 
قطـر محفظـه را بـرای انجـام شبیه سـازیهای CFD برابـر 13 متـر بگیریـم و ارتفـاع 23/5. 
کـرد هـم بـه تفصیـل صحبـت کردیـم. از جمله  کـه بشـود در قلـه شـروع  کارهایـی  در مـورد 
بـه هـر حـال  گرفـت.  کـه می شـود در مـورد آن زودتـر تصمیـم  اتاقـک الیه نشـانی اسـت 
کننـد و آخـر هفتـٔه آینـده در مـورد ایـن امـور تصمیـم نهائـی  قـرار شـد بـا آرنـه هـم صحبـت 

بگیریـم.

91/2/26
سه شنبه

امروز صبح قرار داشـتیم در جهاد دانشـگاهی شـریف. از صا ایران هم آمده بودند. جهاد 
کـرد، همیـن طـور تیـم رصدخانـه که همـه حضور داشـتند.  بـه تفصیـل خـودش را معرفـی 
کار را به آنها پیشـنهاد کردیم، از جمله  گاهـی هـم بـه جزئیات فنی رسـید و چند  بحث هـا 
نیـز مبحـث  و  کوچک تـر داشـتند  ابعـاد  را در  کـه تجربـٔه آن  اتاقـک الیه نشـانی  سـاخت 
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گنبـد. قـرار شـد بعـدًا در تِک تـک مـوارد وارد صحبـت شـویم. جلسـه،  کنتـرل و یـا سـاخت 
ع اطاعـات  کنـون در معـرض ایـن نـو بـه خصـوص بـرای اعضـای تیـم مـا، مفیـد بـود. تـا 
کـه حـدود 35 تا 4۰ سـال پیش به ایران آمـد در کوه های  قـرار نگرفتـه بودنـد. تلسـکوپی 
بـا جـاده و محفظـه. امـا هیـچ گاه راه انـدازی نشـد. ایـن  اطـراف نوشـهر اسـتقرار یافـت، 
تلسـکوپ بـا آینـٔه فعـال در زمـان خـودش بسـیار مـدرن بـوده اسـت. بـرای همـکاران مـا 
کـه چنیـن دسـتگاهی در ایـران اسـت و راه اندازی شـده اسـت. قطر  بسـیار تعجـب داشـت 

آینـٔه اصلـی آن 1/2 متـر اسـت.

جلسه مفید بود.

91/2/28
پنج شنبه

بـرای  را  خودمـان  چگونـه  این کـه  مـورد  در  داشـتیم  داخلـی  کره هـای  مذا روز  دو  ایـن 
انجـام  بـا چـه سـرعتی  کارهایـی  کنیـم. چـه  آمـاده  ح هـای مهـِر مانـدگار  هدف هـای طر
هنـوز  امـا  مـی ورد،  پیـش  آرامـی  بـه  کارهـا  نمی رسـد.  ویـژه  خبـری  هـم  لونـد  از  دهیـم؟ 
خبـری جـدی از لونـد بـه خصـوص دربـارٔه محفظـه نداریـم. آرنـه فقـط پیام هـای مفصـل 
کم محتـوا و غیرصریـح فرسـتاده بـود در مـورد تمدیـد قـرارداد بـا مجیـد. ظاهـرًا مجیـد  و 
خواسـته اسـت قـراردادش بـرای دو سـال تمدیـد شـود تـا بتوانـد بـرای اقامتـش در سـوئد 
کار را بکنیـم چـون قـرارداد  کنـد امـا آرنـه موافـق نیسـت و می گویـد نمی توانیـم ایـن  اقـدام 
IPM بـا LTG فقـط تـا آخـر امسـال اسـت. حـرف او را تائیـد نمی کنـم چـون در مـورد بهـروز 
کـرده اسـت. این کـه در سـه صفحـه در ایـن مـورد بـه مـن توضیـح داده  خـاف ایـن عمـل 
و  دهـد  جلـوه  بی تقصیـر  را  خـودش  اسـت  خواسـته  این کـه  حسـاب  بـه  می گـذارم  اسـت 
کـه ایـن مـورد را قبـول نـدارم و  کنـد. بـه او پاسـخ بسـیار کوتاهـی دادم  وجدانـش را راحـت 
کـه دو هفتـه دیگـر بـه آنجـا بـروم و در مورد تمدیـد قرارداد صحبت کنم. از شـنیدن  باشـد 

کلمـه »تمدیـد قـرارداد« خوشـحال شـد!

کـه بـرای  گرفتنـد  امـروز از دفتـر دکتـر رحیمـی، معاونـت علمـی ریاسـت جمهـوری، تمـاس 
شـنبه سـاعت 1:3۰ بعدازظهـر قـرار ماقـات بـا خانـم دکتـر سـلطان خواه، معـاون علمـی 
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کنیـم.  صحبـت  مانـدگار  مهـِر  ح  طـر مـورد  در  تـا  گذاشـته اند  رئیس جمهـور  فنـاوری  و 
ع قرارهـای فـوری خوشـش نمی آیـد. بـه او خبـر دادم  می دانسـتیم الریجانـی از ایـن نـو
کـرد. ظاهـرًا خیلـی  گفتـم باشـد تـا شـنبه ببینیـم چـه می شـود. قـرار را نمی شـد جابه جـا  و 

عجلـه بـود.

کردنـد. ایـن بازدیدهـا بـه مـا  گرگـش بازدیـد  دیـروز چنـد نفـر از دیـوان محاسـبات کشـور از 
کشـور حامـی داشـته باشـیم! کمـک هـم می کنـد در جـای جـای بخش هـای اداری 

---

گذاشـتم آمدنـد. ترابـی قـرار  مجلـٔه نجـوم: امـروز بـا خانـم رحیمـدل و آقـای ترابـی قـرار 
کـردم. از ترابـی خواسـتم  اسـت جایگزیـن شـهاب صغـری بشـود. مفصـل بـا آنهـا صحبـت 
در مـورد تیمـش فکـر بکنـد. امـا فعـًا بـا کسـی صحبـت نکنـد تـا مجلـه بـه چاپخانـه بـرود. 
کـه چـه می شـود. بـه دفتـر مجلـه گفتـه ام فقـط سـعی  ایـن روزهـا همـه در التهـاب هسـتند 
کـه چـه  کننـد همـه چیـز بـه آرامـی پیـش بـرود و نگـران هیـچ چیـز نباشـند و در حیرت انـد 

می شـود! 

91/2/3۰
شنبه

امـروز 1:3۰ باالخـره بـه دفتـر خانـم دکتـر سـلطان خواه رفتـم. تنهـا! آقـای دکتـر میـری و 
ح  کـه در این کـه طـر دکتـر رحیمـی معاونـان او هـم بودنـد. صبـح از دکتـر رحیمـی شـنیدم 
مهنـدس  آقـای  بـا  مـا  جلسـٔه  از  بعـد  ظاهـرًا  و  آمـد.  وجـود  بـه  شـک  بشـود  مانـدگار  مهـِر 
محرابیـان اتفاقاتـی بـه ضـرر مـا در نهـاد ریاسـت جمهـوری افتـاده اسـت. در جلسـه بـه 
کـه مـا چـه چیـزی را تـا خـرداد سـال آینـده و قبـل از  تفصیـل در ایـن مـورد صحبـت شـد 
کنیـم. دکتـر رحیمـی نقـش مدافـع داشـت  انتخابـات ریاسـت جمهـوری می توانیـم آمـاده 
و انصافـًا تحلیـل خوبـی از رویدادهـا و امکانـات داشـت. سـریع بـه ایـن توافـق رسـیدیم 
کنیـم.  کـه زیرسـاخت های رصدخانـه را بـه عنـوان رصدخانـٔه ملـی از تلسـکوپ ملـی جـدا 
از  ممکـن  کثـر  حدا قلـه،  تسـطیح  جـاده،  شـامل  کـه  دهیـم  تحویـل  را  ملـی  رصدخانـٔه 
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سـاختمان قله شـامل محفظه و سـاختمان های پشـتیبانی، و نیز سـاختمان رصدسـرا در 
کامـو را تحویـل دهیـم. توافـق خوبـی بـود. به خیر گذشـت. گر چه خانم سـلطان خواه به 

وضـوح از این کـه الریجانـی نیامـده بـود ناراضـی و ناخوشـایند بـود. 

کـه حـاال چگونـه  بـه الرک برگشـتم بـا حقیقـت و خسروشـاهی، اربابـی نبـود، نشسـتیم 
کنیـم. برنامه ریـزی 

خسروشـاهی پیشـنهاد خوبـی داشـت و گفـت می توانیـم حتی رصدخانٔه ملـی را با آمادگی 
بـرای رصـد، بـدون تلسـکوپ ملـی راه اندازی کنیم، با دوربینی برای کشـف فراسـیارات، 
ح بـود هنگامی که می خواسـتم با  کـه قبـًا هـم مطر شـبیه بـه SUPER WASP، ایـده ای 
کنیـم و  گـروه فراسـیارات را در پژوهشـکده راه انـدازی  آقـای دکتـر نـادر حقیقی پـور مرکـز یـا 
ح نبود.  کـه برگـزار نشـد. آن وقـت حبیب چنـدان موافق این طـر همایـش تعریـف کردیـم 
کـه چنین مجموعـه ای تا سـال بعد  کنـون آمـاده اسـت  امـا حـاال چـرا! بـه هرحـال شـرایط ا

کنیم.  راه انـدازی 

کـره در مـورد جـادٔه  دوشـنبه قـرار اسـت حقیقـت و اربابـی بـه اصفهـان برونـد بـرای مذا
رصدخانـه!  اصلـی 

91/3/2
سه شنبه

این کـه  بـرای  شـده  آمـاده  تفاهم نامـه ای  بـود.  شـده  برگـزار  خوبـی  بـه  اصفهـان  جلسـٔه 
اسـتانداری اصفهـان مطمئـن شـود از این کـه بودجـٔه سـاخت جـاده را مـا تامیـن می کنیم. 
کنـون باید به  یـک گام بـه جلـو رفتیـم. شـاید تـا شـنبه ایـن تفاهم نامـه امضا شـود. از هم ا

فکـر پیمانـکار بـود.

امـروز  گمانه زنـی  ژئوتکنیـک در قلـه نگرانـم می کنـد. جلسـه ای  کار  امـا اوضـاع مربـوط 
کـه دانشـگاه  در الرک برگـزار شـد بـا نمایندگانـی از شـرکت زر زمیـن. انتهـای جلسـه بـا مـن 
کارشـناس  کـه  گرفتنـد. قـرار شـده بـود هفتـٔه آینـده یکـی از همـکاران آنهـا  بـودم تمـاس 
کـه  کنـد. نگـران شـدم  ژئوتکنیـک اسـت بـه قلـه بـرود و از نزدیـک نیازهـای مـا را بـرآورده 
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کـه حدسـم درسـت بود.  کـه در آن هسـتیم بـه آنهـا منتقـل نشـده باشـد  حساسـیت زمانـی 
که در شـرایط حساسـی هسـتیم و آنها باید به روش های  کنم  کردم یادآوری  تلفنی سـعی 

کننـد و هیـچ سـاعتی چـه رسـد بـه روز و هفتـه را از دسـت ندهنـد. غیرمتعـارف فکـر 

کافـی پیـش نمـی رود. همـکاران خودمـان هنـوز شـرایط زمانـی را  کارهایمـان بـا سـرعت 
کار و امـکان انجـام مـوازی کارهـا را در عمق خودش درسـت  درک نمی کننـد یـا ابعـاد یـک 

نمی بیننـد.

91/3/3
چهارشنبه

امروز جلسٔه مدیریتی تشکیل شد. عمدٔه بحث ما شرایط جدید و چگونگی برنامه ریزی 
کـردم یـادآور شـوم همـکاران چگونـه فکـر کننـد تا  بـرای ماه هـای آینـده بـود. خیلـی سـعی 
کارهـا بـه موقـع و بـا سـرعت زیـاد انجـام شـود. فقـدان درک عمیـق زمان بنـدی و دیـدن 
کمـی ]...[ نگرانـم می کـرد.  کار تـا نتیجـه نهایـی، بـه خصـوص در مـورد ]...[ و  ابعـاد هـر 
بـه   ]...[ دهـم.  توضیـح  را  مصداق هـا  جدیـت  و  شـوخی  بـا  کـردم  سـعی  کـه  بـود  ایـن 
کـردم تفهیـم کنم که  وضـوح ملتهـب بـود و بـا هیجـان صحبـت می کـرد. بـه آرامـی سـعی 
زمان بنـدی صحیـح بـا توجـه بـه همـٔه جوانـب چقـدر اهمیـت دارد. تصـور می کنـم همـه 
کردنـد شـرایط تـا چـه حـد اسـتثنائی اسـت و چگونـه بایـد ذهـن خـود را بـرای نوعـی  درک 

کننـد. دیگـر برنامه ریـزی بـاز 

کنیـم. تـا ارتبـاط برقـرار شـود  گذاشـته بودیـم بـا لونـد صحبـت  بعدازظهـر سـاعت 2 قـرار 
سـاعت 2:3۰ شـد و مـن تنهـا می توانسـتم تـا 2:45 بمانـم چون قراری اضطـراری با آقای 
کـه ایـن تابسـتان می خواهیـم انجـام دهیم به  کـه شـرایط قلـه  الریجانـی گذاشـته بودیـم 
کـردم و رفتـم. عصـر  گـذار  اسـتانداری مرتبـط اسـت. جلسـه بـا لونـد را بـه خسروشـاهی وا
کار در لونـد بـه مـن داد  کـه برگشـتم خسروشـاهی آمـد و تصویـری ناامیدانـه از پیشـرفت 
کـه دوبـاره در مفهـوم آداپتـور ایجـاد شـده اسـت. اخبـارش  و بسـیار ناراحـت از تغییراتـی 
هـرگاه  کـه  افتـادم  جلسـه هایی  یـاد  اغراق آمیـز.  هـم  قـدری  گرچـه  بـود،  نگران کننـده 
کـرده بـودم چـه مشـکاتی پیـش  مدیریـت آن بـه دسـتم نبـود، یـا آن را در میـان راه تـرک 
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کار محفظه  می آمـد. در نتیجـه پیـام تنـدی بـه آرنه و بقیه فرسـتادم که اصًا از پیشـرفت 
کـه بـه  کارهـا فرصـت چندانـی نداریـم. آرنـه  و آداپتـور راضـی نیسـتم و بـرای اتمـام ایـن 
کـه  وضـوح از ایـن پیـام خوشـحال نبـود بـا خویشـتن داری امـا بـه تفصیـل پیامـی فرسـتاد 

گرفـت. کار خـوب همـکاران را دسـت کم  نـه اوضـاع خـوب اسـت و نبایـد 

کار خـوب آن اسـت که در مدت تعیین شـده  کـه بـه هرحـال  آخـر شـب از منـزل پیـام دادم 
ع تمـام پروژه را به مخاطره  انجـام شـود و از کـش آمـدن زمـان من ناراضی ام و این موضو

می اندازد.

کافـی بـه جزئیـات  گذشـته بـه انـدازه  کـه سـال  همـٔه ایـن مشـکات ناشـی از ایـن اسـت 
برنامه ریـزی توجـه نکـردم و آرنـه زمان بنـدی را مراعـات نمی کـرد و در چگونگـی مدیریت 
کاشـکی از سـال قبل همین طور امور را پیگیری  زمان پروژه بسـیار سـهل انگاری می کرد. 
گونـه عقـب نیفتیـم و همـه بـه سـهل انگاری عـادت نکننـد. حبیب هم  مـی  کـردم تـا ایـن 

کار ابـزار را جـدی نگرفتـه بـود. گرچـه قـرارداد داشـت امـا 

91/3/4
پنج شنبه

بـه  کمتـر  کـه  او  دیگـر.  نوعـی  بـود.  عصبانـی  هـم  او  کـردم.  صحبـت  مجیـد  بـا  امـروز 
دقـت  بـه  کمتـر  دیگـر  از طـرف  و حبیـب  یـک طـرف  از  آرنـه  توجـه می شـد،  نظرهایـش 
کـه مرتـب مـی زده  کارشناسـی اش توجـه می کردنـد، عصبانـی بـود چـرا بـه حرف هـای او 
کـردم تـا نظـرش را در مـورد شـرایط موجـود  اسـت توجـه نمی شـده اسـت. او را قـدری آرام 
کردیـم. از ناهماهنگی هـای میـان لونـد و تهـران صحبـت  بپرسـم. بـه تفصیـل صحبـت 
کاالی خـودش را آن طـور  می کـرد. از این کـه آرنـه »تاجـر« بی نظیـری اسـت و بـه خوبـی 
دوسـت دارد می فروشـد. و از این که باالخره باید معلوم باشـد چه کسـی و چگونه تصمیم 
کـه آرنـه هنـوز  می گیـرد. حرف هایـش چنـدان جـدی نبـود و می دانسـتم، امـا معلـوم بـود 
روی روش هـای پیشـین خـودش پـا می فشـارد و نتوانسـته اسـت خـودش را بـا روش های 
جدیـد مدیریتـی مـن وفـق دهـد. از او خواسـتم نظـرش را در مـورد محفظـه و کارهایـی که 

کنـد. بتـوان زودتـر بـاالی قلـه انجـام داد برایـم بفرسـتد و بـا آرنـه هماهنـگ 
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ایـن التهـاب میـان روابـط لونـد و تهـران طبیعـی اسـت و سـرانجام بـه فـاز آرام دیگـری 
مرتبـط بـا مدیریـت جدیـد منجـر خواهـد شـد.

91/3/5
جمعه

کارهـا را بـا لونـد پیگیـری  امـروز پـس از مدت هـا در منـزل اینترنـت داشـتم و می توانسـتم 
کـردم، بـا مجیـد، احمـد درودی و خـود  کنـم. تعـدادی بیـش از ده پیـام بـا لونـد مبادلـه 
کـه رویدادهـای  آرنـه. التهـاب در پیـام همـه هویـدا بـود. احمـد درودی ابتـدا نوشـته بـود 

مرتبـط بـا آداپتـور جدیـد نیسـت و ادامـٔه تقاضاهـای حبیـب اسـت. 

کوتاه و صریح بود و مبتنی بر این که   پاسخ پیام ها از طرف من خیلی 

زمان اتمام طراحی مفهومی آخر خرداد است . 1
هیـچ تغییـری در طراحـی مفهومـی داده نمی شـود مگـر این کـه مکتـوب و تائیـد . 2

شود. 
کمابیـش توافقـی حاصـل شـد، جـز این کـه آرنـه بـاز هـم پیامـی بـا سـه پیوسـت  آخـر شـب 
گـر  ایـن توضیحـات  کـه  او نوشـتم  بـه  بـود.  کامـًا توصیفـی  کـه  بـود  تفصیلـی فرسـتاده 
کار مـا نمی آیـد چـون هیـچ زمان بنـدی در آن نیسـت،  چـه مفیـد اسـت،  امـا چنـدان بـه 
نمی دانـم چـرا این قـدر غافـل اسـت از زمان بنـدی. ایـن فقـط بـه خاطـر »تاجـر« بودنـش 
نیسـت، بلکه درک درسـتی از یک »پروژه« ندارد و این که باالخره باید زمانی تمام شـود. 
کارهـا و ایـن سـوال ها  کـه ایـن  کیـد می کـردم  گـروه لونـد مرتـب تا در تمـام پیا مهـا بـه او و 
می توانسـت سـال قبـل اتفـاق بیفتـد. چـرا حـاال؟  اشـکال اصلـی در وزن و ابعـاد ابـزارگان 
کـه چهارشـنبه عصـر بـا  اسـت، و حبیـب هنـوز در ایـن بحـث وارد نشـده اسـت، جـز بحثـی 

کنشـی خواهـد داشـت. او داشـتم. البتـه حتمـًا فـردا وا
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91/3/6
شنبه

کـه راه حلـی وجـود دارد  امـروز اول وقـت حبیـب آمـد. پیام هـا را دیـده بـود. خـودش گفـت 
کـه اپتیـک و مکانیـک تلسـکوپ  گونـه ای  بـرای تنظیـم فاصله هـا در پشـت آداپتـور بـه 
کـه شـاید بعضـی سـوتفاهم ها باعـث ایـن اختاف هـا شـده  عـوض نشـود. متوجـه شـدم 
جدیـد  نیـاز  از  ناشـی  تلسـکوپ  مکانیـک  طراحـی  در  ناجـوری  اتفـاق  احتمـااًل  و  اسـت 
ابـزارگان نخواهـد افتـاد. بـه هرحـال احمـد درودی امـروز در راه اسـت و فـردا بـه تهـران 

کـرد. ع را حاجـی  خواهـد رسـید. حضـورًا می تـوان موضـو

91/3/8
دوشنبه

درودی  احمـد  بـا  تفصیـل  بـه  آن  از  قبـل  داشـتیم.  لونـد  بـا  ویدئویـی  کنفرانـس  امـروز 
کـردم. مشـکل روشـن شـده بـود. شـرایط جدیـد بـه نظـر می رسـید تـا انـدازه ای  صحبـت 
ایجـاد  محفظـه  در  عمـده ای  تغییـر  امـا  می دهـد،  افزایـش  را  تلسـکوپ  چنـگک  ارتفـاع 

 . نمی کنـد

کـره بـا لونـد بـا بحـث محفظـه و ایسـتگاه قلـه شـروع شـد. آرنه بـر زمان بنـدی خودش  مذا
کار جـدی بـر روی قلـه نمی شـد انجـام داد،  کـه تـا حـدود مهـر مـاه هیـچ  اصـرار می کـرد 
اینکـه تـا حـدود سـه هفتـه دیگـر نمی تـوان میـان محفظـه چرخـان و ناچرخـان تصمیـم 
کـه یـک سـال اسـت ایـن تصمیـم روی میـز اسـت مگـر مـا چـه  گرفـت. پـس از اصـرار مـن 
کـه منجـر بـه این تصمیـم بخواهد بشـود؟ بهانٔه این را داشـت  اطاعـات جدیـدی داریـم 
کـه الزم اسـت سـمیناری در لونـد بگذاریـم و سـمیناری در تهـران. و می گفـت بـه هرحـال 
گـر ایـن طـور اسـت یـک طراحی  کـه ا دو طراحـی مفهومـی آمـاده داریـم. پـس از اصـرار مـن 
کـه بـا اصـرار مـن مجـاب  را بـرای مـن بفرسـتید. می خواسـتند آرنـه و مجیـد طفـره برونـد 
کاسـیک )ناچرخـان(  ح خودشـان را بـرای محفظـٔه  شـدند. قـرار شـد تـا چهارشـنبه طـر
کـه ایـن طراحـی را بـه هرم پـی نشـان بدهـم تـا  بـرای مـن بفرسـتند. قصـد مـن ایـن بـود 
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بـا پیچیدگی هـای محفظـه آشـنا بشـوند. در ایـن میـان و در چنـد هفتـٔه آینـده مـا فرصـت 
کنیـم. بـه ایـن جلسـه بـرای اولیـن بـار نوعـی  خواهیـم داشـت تصیـم خودمـان را نهائـی 
کلمـات زیاد را ندارد.  دیگـر تنـد شـدم و در مرحلـه ای بـه آرنـه گفتم مغز من توان پردازش 
کوتـاه و سـاده می خواهـم. خیلـی حـرف مـی زد و  سـوال های سـاده می کنـم و پاسـخ های 

کمتـر سـوالی پاسـخ صریـح مـی داد. و ایـن خسـته کننده شـده بـود. بـه 

91/3/9
سه شنبه

امـروز در مرکـز تحقیقـات جنـگل و مراتـع در مـورد آینـدٔه علـم در ایـران سـخنرانی داشـتم. 
گیاه شناسی  بعد هم در دانشگاه کاس.  قبل از سخنرانی بازدید دو ساعته داشتم از باغ 
کشـیده  گذشـته  در آنجـا. چـه خوشـحال شـدم دیـدم چنیـن زحمتـی در 4۰ یـا 5۰ سـال 
شـده و همچینیـن امکانـی در تهـران وجـود دارد. باعـث افتخـار مـن اسـت شـاید بشـود 
گر متولیان آن متخصصان  کاری مبنای درسـتی داشـته باشـد، حتی ا که  گفت هنگامی 

درخشـان و درجـٔه یـک جهانـی نباشـند، چـه طـور می توانـد درخشـان باشـد!

امـروز گروهـی از کارشناسـان ژئوتکنیـک از گرگـش بازدیـد کردنـد. شـب بـا آقـای مهنـدس 
قـول  از  کـردم.  صحبـت  بـود  داده  ترتیـب  را  بازدیـد  ایـن  کـه  زمین شـناس  شـهرابی 
گمانه زنـی در قلـه نیسـت. صخـره ولکانـی  متخصـص ژئوتکنیـک می گفـت اصـًا نیـاز بـه 
اسـت و یـک پارچـه. می تـوان بـا مطالعـات زمین شناسـی به نتیجه مطلوب رسـید. او هم 
گـر ایـن درسـت از آب در می آمد  ایـن نظـر را تائیـد می کـرد. خبـر خوشـحال کننده ای بـود. ا

کار را پارسـال انجـام ندادیـم!! مـا چنـد مـاه جلـو می افتادیـم. چـرا ایـن 

که هر روز بیشتر به این شعار می رسم 

که امروز بشود انجام داد به فردا وامگذار! کاری را  هیچ 
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91/3/1۰
چهارشنبه

کارها بسیار فشرده بود. امروز 

کارهـای جـاری و تصمیـم در مـورد چگونگـی احـداث جـاده در قلـه جلسـٔه  صبـح پـس از 
کـه پـس از دو هفتـه پیگیـری بـا اصفهـان،  مدیریـت داشـتیم. مسـئلٔه جلسـه ایـن بـود 
اداره راه، هنـوز کوچک تـری اقدامـی از طـرف آنهـا نشـده بـود. ایـن کندی مـا را به نتیجه 
کـه  بـا مشـاور خودمـان در زمینـٔه راه داشـت  نمی رسـاند. صبـح زود حقیقـت جلسـه ای 
کـه  نکته هـای اجرایـی و قانونـی را خـوب می شناسـد  و بـه ایـن نتیجـه رسـیده بودنـد 
کار راه تمـام بشـود بایـد امـور را خودمـان بـه دسـت بگیریم.که در  گـر بخواهیـم بـه موقـع  ا
گرفتـه شـود  کـردم. الزم بـود موافقـت الریجانـی هـم  نهایـت بـا همیـن تصمیـم موافقـت 
کـه امـور مختلـف مـرور  کوتـاه بـود، یـک سـاعته،  کـه ایـن چنیـن شـد. جلسـٔه مدیریـت 
گـزارش تیـم ژئوتکنیـک از قلـه بـه تفصیـل  شـد بـه منظـور هماهنگـی. از جملـه در مـورد 
کـه در مـورد طراحـی  بحـث شـد. پـس از آن جلسـه ای بـا درودی و مهندسـان داشـتیم 
سـندهای مفهومـی و نهایـی شـدن آنهـا بحـث شـد. بعدازظهـر جلسـه ای ویدئویـی با تیم 
کـه همـٔه تیـم لونـد  حضـور داشـتند. نتیجـه بـد نبـود. قـرار  لونـد داشـتیم در مـورد آداپتـور 
گلـه  کـه نیامـده بـود.  بـود قبـل از جلسـه اطاعاتـی از طراحـی محفظـه از لونـد بفرسـتند 
ح سـاده از سـاختمان محفظه  کردم قرار شـد زود بفرسـتند. آنچه بعدًا فرسـتادند چند طر
کـه  کـه لونـد بسـیار عقـب اسـت از قولـی  کـه نشـان مـی داد  ح  بـود بـدون متـن و بـدون شـر

داده بـود.

بعدازظهـر بـه شـرکت هرم پـی رفتیـم همراه بـا حقیقت. شـرایط را برای آنهـا توضیح دادم 
و این کـه چـه انتظـاری از آنهـا داریـم. همـٔه افـراد تیـم آنهـا حضـور داشـتند. اولویـت کارهـا 
گروهـی حرفـه ای هسـتند و بـه نظـر نمی رسـد بـا آنهـا مشـکلی داشـته باشـیم.  بیـان شـد. 

نکته هـا را خـوب درک می کننـد و بـه موقـع چاره جویـی می کننـد.

شب به مجلٔه نجوم رفتم برای جلسٔه البرز و شب ساعت 1۰ به منزل رسیدم.
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کـه بخواهیـم بـرای  امـروز بحثـی هـم بـا حقیقـت بـود در مـورد شـرکت یـا شـرکت هایی 
کار قلـه به شـرکت اربابی  کـه  کنیـم. نظـرش ایـن بـود  کارهـا از آنهـا اسـتفاده  برون سـپاری 
کـه  بـود  شـرکتی  پیشـنهاد  دیگـری.  شـرکت  بـه  کنتـرل  و  مکانیـک  کار  و  شـود  سـپرده 
کافـی بـه او  کـردم هنـوز اطمینـان  کـه مخالفـت  مهنـدس جعفـرزاده داشـت از تیـم کنتـرل 

کـرده اسـت. ع تمـام وقـت ذهنـم را اشـغال  نـدارم. ایـن موضـو

91/3/11
پنج شنبه

کردم بهتر اسـت شـرکتی جدید با سـپهر اربابی، بهنام، و شـاید احمد درودی  دیشـب فکر 
کارهـای قله. امـروز با حقیقت مجدد صحبـت کردم و گفتم  تشـکیل دهیـم بـرای انجـام 
کـه قـرارداد مهندسـان  بـا شـرکت موجـود اربابـی بسـته شـود و قـرارداد قلـه  بهتـر اسـت 
کار، ثبـت شـرکت جدیـد طـول خواهـد  بـا ایـن شـرکت جدیـد، بـا توجـه بـه این کـه ایـن 
کارمنـدان بخـش اداری  کشـید قـرار شـد فعـًا قـرارداد شـش ماهـه بـرای تمـام مـوارد حتـی 
بـا شـرکت اربابـی بسـته شـود بـه مـدت شـش مـاه و سـپس بـه دنبـال ثبـت شـرکت جدیـد 
کار به ما امنیـت خاطر می دهد  برویـم و بـرای شـش ماهـٔه دوم قـرار جدیـد بگذاریـم. ایـن 

کمابیـش خاتمـه یابـد.   ج شـویم و بحـث  کـه از دغدغـه موجـود خـار

گـر بـه عقـب بیفتـد  کار ا کـه از روان شناسـی مـردم خودمـان دارم می ترسـم ایـن  شـناختی 
کـه اصـًا انجـام نشـود و مـا بـا مشـکل اساسـی روبـه رو  گـر وارد آن بکننـد  آن قـدر امـا و ا

بشـویم.

کـم نمی شـود. خیلـی سـعی می کنـم خوش بیـن باشـم.  نگرانـی مـن از LTG و رفتـار آنهـا 
کیـد را بـر بـازده فنـی ایـن  سـعی می کنـم تقاضـای مالـی آنهـا را معقـول و عـادی ببینـم و تا
همـکاری ببینـم، امـا بی اعتمـادی نسـبت بـه آنهـا کاهش نیافته اسـت. دیشـب با مجید 
کـردم  کـردم. در مـورد محفظـه و اوضـاع لونـد. او بسـیار عصبانـی بـود. سـعی  صحبـت 
نـه فقـط خـودم آرام بمانـم بلکـه او را هـم آرام بکنـم. احسـاس می کنـد نـه بـه او توجـه 

کارهایـش اعتبـار داده می شـود.  می شـود و نـه بـه او و 
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امـروز از سـپهر خواسـتم بـا پیـه رو سـالیناری در ایتالیـا تمـاس بگیـرد و نظـر او را در مـورد 
آرنـه  بـه  دیگـر  طـرف  از  بپرسـد.  کن  سـا یـا  چرخـان  محفظـٔه  دربـاره  تصمیـم  چگونگـی 
کـه مـا در تهـران طرفـدار محفظـٔه چرخـان هسـتیم. از  پیامـی فرسـتادم بـا ایـن مضمـون 
او خواسـتم بگویـد بـه چـه روشـی می خواهـد بـه تصمیـم برسـد. ایـن روزهـا سـعی می کنـد 
نشـان دهـد مولـد اسـت و مرتـب متن هایـی بـه عنـوان سـند می فرسـتد که کمتریـن اطاع 

َکّمـی در آن نیسـت.

91/3/13
شنبه

گرچه روز تعطیل اعام شـده بود به  امروز با حقیقت و سـپهر جلسـٔه هماهنگی داشـتیم. 
کـه خـودم عـازم لونـد هسـتم، و ایـن  خاطـر تعطیلـی فـردا و پس فـردا. دوشـنبه شـب هـم 
کارشـناس ژئوتکنیک که  هماهنگـی الزم بـود. بـه خصوص شـنیدم که مهندس صادقی 
کـه پذیرایی  گله مند شـده بـود  هفتـٔه پیـش بـا سـپهر همـراه دیگـران بـه گرگـش رفتـه بـود 
در خـوری نشـده بـود و ظهـر او و خان ناظـر )کارشـناس زمین شناسـی( را بچه هـا رهـا کرده 
کـه شـاید جلسـٔه ایـن هفتـه سه شـنبه را نیایـد. توصیـٔه الزم به سـپهر  بودنـد. نگـران شـدم 

کند. کـه خـودش قضیه را راسـت و ریـس  کـردم 

کمکـی بـه مـا بکنـد در تصمیـم احتیـاج دارد  کـه بـرای این کـه  از پیـه رو پیـام آمـده اسـت 
گذاشـتم سـه  شـنبه بـا مجیـد  ح هـا یـا تصویـری از آنهـا برایـش ارسـال شـود.  دسـت کم طر

کنـم. صحبـت 

کرده ایـم و حقیقـت بـا مشـاور جـاده آقـای رسـائی بـه تفصیـل  در مـورد جـاده زمان بنـدی 
کـرده اسـت. بـه نظـر می رسـد ایـن مـورد خـوب جلـو مـی رود.  صحبـت 
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91/3/15
دوشنبه

که مسـئول جمع آوری و پیگیری  آرنه مرتب نوشـته هایی برای احمد درودی می فرسـتد 
کار خـوب  کنـد  تکمیـل اسـناد طراحـی مفهومـی اسـت. احمـد می گویـد می خواهـد وانمـود 

پیـش مـی رود تـا قرارداد سـال بعد تنظیم شـود. 

اسـت.  افضلی فـر  بهـروز  وضعیـت  کنـم  صحبـت  لونـد  در  بایـد  کـه  نگرانی هـا  جملـه  از 
معضلی شـده اسـت. فقط این نیسـت که دانشـجو شـده اسـت. نمی دانم تا به چه اندازه 
کار می کنـد. تـا چـه اندازه گروکشـی می کنـد. کاری که ظاهرًا آرنه و توربن  وفـاداری دارد و 

انجـام می دهنـد. وضعیـت مطلوبـی نیسـت و هنـوز راه و چـاره ای هـم پیـدا نکـرده ام.

کنفرانـس SPIE هـم معضـل دیگـری شـده اسـت. همـه میـل دارنـد  شـرکت بچه هـا در 
کننـد. شـرکت هـر نفـر هـم حـدود 2۰۰۰ تـا 25۰۰ یـورو هزینـه بـر مـی دارد. مشـکل  شـرکت 
کـه همـٔه اهـل رصدخانـه بـه  کـه نگـران هسـتم حـرف درآیـد  اصلـی شـهرت بـدی اسـت 

تفریـح رفتـه انـد. امیـدوارم پیچیدگی هـا بـه مـرور حـل شـود.

کـه آرنـه ظاهـر را طـوری خواهـد چید  نمی دانـم سـفرم بـه لونـد چقـدر موثـر باشـد.می دانم 
کند. کـه همـه چیـز آرام و در حـال پیشـرفت جلـوه 

91/3/16
سه شنبه

شـب بـه فـرودگاه رفتـم.5 صبـح پـرواز بـود و سـاعت 12:3۰ به وقـت لونـد در LTG بودم. 
کـه جلسـٔه ژئوتکنیـک هم نتیجه داده که خوب بود. سـپس  گرفتـم  اول از تهـران پیغـام 
کـه تـا 5:3۰ بعدازظهـر طـول کشـید. بـه تفصیـل در مـورد  گـروه LTG شـدم  وارد جلسـه بـا 
کـردم اهمیـت ساخت وسـاز سـریع  کردیـم و نیـز تاسیسـات قلـه. سـعی  محفظـه صحبـت 
گفـت اصـرار دارد یـک  کنـم. مجیـد قبـل از جلسـه بـه مـن  بـاالی قلـه را بـرای آنهـا روشـن 
گـروه لونـد در ایـن همایـش هـم  کنیـم و افـرادی بـه غیـر از  کوتـاه بررسـی برگـزار  همایـش 
کارهایی  باشـند. موافـق بـودم امـا الزم بـود قبـل از آن بـا دقت بیشـتر زمـاِن پیِش رو و نیـز 
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کـه  کـردم  آنهـا روشـن  بـرای  کنیـم. در جلسـه  بـه مـوازات انجـام شـود بررسـی  بایـد  کـه 
کار را بایـد بـه مـوازات پیـش ببریـم. توجیـه ایـن روش تفکـر مـوازی بـرای  چگونـه چنـد 
کـه در  کـه بـاز هـم فکـر بکنیـم تـا فـردا  آنهـا سـخت بـود. در انتهـا بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم 
ح محفظـه صحبـت بکنیـم.  جلسـه ای یـک یـا دو سـاعته بـه تفصیـل در مـورد یـک طـر

عصـر بـا مجیـد بـه هتـل رفتـم و شـام بـا او بـودم و درد دل می کـرد.

ح، و خـودش. صحبت هـای او نگرانی هـای مـن را بیشـتر می کـرد. او  از اوضـاع LTG، طـر
کـه تمـام اطاعـات کارهـای مربـوط  بـه LTG بیشـتر از مـن بدبیـن بـود. از بهـروز می گفـت 
ح نـزد خـودش در منـزل اسـت، حتـی در LTG هم نیسـت. به وضوح بـه او اعتماد  بـه طـر
کـه در اختیـار LTG اسـت، از آنجـا حقـوق می گیـرد، و هیـچ تعهـدی بـه  گفـت  نداشـت و 
INO نـدارد. نگـران بـود. مـن سـعی می کـردم خوشـبینانه تر، یـا واقعی فکر بکنم. سـخت 
بـود. صحبـت مـا تـا 9 شـب بـه درازا کشـید و مـن هـم بـه شـدت خسـته بودم. 24 سـاعت 
کردیـم بـا انبوهـی مسـئله از هـم جـدا  کـه  در راه بـودم و خـواب الزم داشـتم. خداحافظـی 

شدیم.

از 4  بـا این کـه  را می نویسـم.  ایـن یادداشـت ها  کـه صبـح چهارشـنبه اسـت و  االن هـم 
بـه نتیجـه ای نرسـیده ام. صبـح بیـدار هسـتم و فکـر می کنـم هنـوز 

گرفتـم. ژئوتکنیـک بـه طـور قطـع منتفـی شـد و تنهـا  یـک سـاعت پیـش بـا تهـران تمـاس 
کار زمین شناسـی مهندسـی انجـام خواهـد شـد. قـرارداد برون سـپاری )متـن فارسـی( در 

حـال آمـاده شـدن اسـت.

91/3/1۷
چهارشنبه

کـردم. بـه نظـرم رسـید بهتـر اسـت ابتـدا  امـروز صبـح ابتـدا بـا بهـروز افضلی فـر صحبـت 
کنـم تـا دیدگاه هـای او را هـم در مـورد برنامـٔه خـودش بدانـم و  مسـتقیم بـا او صحبـت 
کـرد. دیـدم بـا عاقـه  کارهـای خـودش صحبـت  هـم درمـورد LTG و رفتـار آنهـا. ابتـدا از 
کـه اواخـر انجـام داده اسـت صحبـت می کنـد. از طراحـی نوعـی جدیـدی شـش  کاری  از 
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کـه طول پایه ها توسـط actuator ها تغییر  پایـه )Hexapod( بـرای نگهـداری آینـٔه ثانویـه 
کـه آن را کم- گرانـش و بـاد  می کنـد و از ایـن طریـق می توانـد انـواع تاثیرهـا از جملـه تاثیـر 
کنـد. ایـن ابـداع وی نوعـی نـوآوری  بسـامد می نامـد، و نیـز اثرهـای پر-بسـامد را خنثـی 
کار هـم  کـه ایـن  کنـون انجـام نشـده اسـت. محاسـبات را انجـام داده اسـت  کـه تا اسـت 
بـرای اولیـن بـار انجـام شـده اسـت. بـه نظـر می رسـد بـرای تلسـکوپ ملـی بتـوان از ایـن 

کـرد. ایـن اولیـن ثمـره دانشـجو شـدن وی اسـت. نـوآوری اسـتفاده 

کـه مشـکات مـا  کـردم فکـر او را مغشـوش نکنـم خواسـتم بدانـد  در عیـن این کـه سـعی 
بـا LTG ممکـن اسـت بـر مسـائل دانشـجویی وی هـم اثـر بگـذارد. او می گفـت پـس از 
سـختگیری های مـن بـا LTG حضـور توربـن و متـه، بـه خصـوص توربـن، بسـیار بیشـتر 
کار بچه هـا و نیـز پاسـخگویی وی بـه  و منظم تـر شـده اسـت. هم چنیـن تاثیـر او بـر روی 
سـوال ها افزایـش یافتـه اسـت. از دیـد او مـا همچنـان بـه حضـور توربـن نیازمنـد بودیـم.

کـردم. انسـان جالبـی  پـس از آن بـه سـراغ آرنـه رفتـم و بحـث مربـوط بـه LTG را شـروع 
کـه بـه وضوح  اسـت. در صحبـت بـا مـن خـود را بسـیار منعطـف نشـان می دهـد. در حالـی 
کـه بـا نظـر مـن مخالـف اسـت یـا خـود را »به کوچٔه علـی چپ« می زنـد، نادان  در مـواردی 
کـه بایـد نظـر آنهـا را  جلـوه می دهـد یـا پشـت شـرکت محاسـب پنهـان می کنـد و می گویـد 
کـه تـا آن  کنـد، چـون خـودش »ایـن مـوارد را نمی دانـد«. پـس ایـن نشـان می دهـد  جلـب 

کـه حـدس زده می شـد بـا هـوش نیسـت. متاسـفم! حـدی هـم 

کار می کنـد دسـت کم 6۰۰ یـورو در   LTG کـه بـا کـه بـه ازای هـر نفـر  کـردم  بـرای او حسـاب 
مـاه اجـاره  و هزینـٔه محـل پرداخـت می شـود )5 یا 6 نفر( و این رقم باالیی اسـت. وانمود 
گاه نبـوده اسـت. قـرار شـد قـرارداد محـل تمدیـد نشـود  می کـرد خـودش بـه ایـن وضـوح آ
کوچک تـر و ارزان تـر و شـاید دور از مرکـز شـهر باشـد. بـا ایـن پیشـنهاد  و بـه دنبـال جـای 
کـرد و ظاهـرًا مخالفتـی نداشـت. موافـق هـم بـود که قـرارداد با توربـن و مته فعًا  موافقـت 
کـه انجـام می دهند. در مـورد بهروز به  دومـاه دومـاه تمدیـد شـود و مبتنـی بـر کاری باشـد 
که با او بسـته اسـت بدون موافقت من بوده اسـت. البته هیچ گاه  که قراردادی  گفتم  او 
کپـی  کـرده اسـت. گرچـه از او خواسـته بـودم  کـه بـا او قـراردادی امضـا  بـه مـن نگفتـه بـود 
کنـد. بـه  قراردادهـا را بـه مـن بدهـد امـا چنیـن نکـرده بـود. در جلسـه مجبـور شـد نـگاه 
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گفتـم بـا ایـن قـرارداد مخالفـم  کـه قـرارداد چنـد سـاله اسـت. در نتیجـه بـه او  نظـر رسـید 
گفتـم نمی توانـد  و او اجـازه نداشـته اسـت چنیـن قـراردادی امضـا بکنـد. بـه همیـن دلیـل 
کـه امضـا قـرارداد با مجید به مدت دو سـال قانونی یا مجاز نیسـت. از این  کنـد  ل  اسـتدال
کوچـه علـی چـپ مـی زد امـا چـاره ای نداشـت  جهـت تفاوتـی نبـود. این جـا خـودش را بـه 
 Gran Thornton گفـت پـس باشـد تـا بـا شـرکت ل مـن را بپذیـرد. در نهایـت  جـز اسـتدال
)شـرکت حسـابرس( صحبـت کنـد. گرچـه بهانـه بـود امـا گفتم اشـکالی نـدارد. واضح بود 
کنـد. نگفتم که من گروکشـی  کـه سـلیقه اعمـال می کنـد و شـاید هـم می خواهـد گروکشـی 

را بهتـر بلـد هسـتم و در شـرایط بهتـری هـم هسـتم.

کـردم: آمـاده هسـتیم بـرای  کـرد. نظـرم را ایـن طوربیـان  در مـوارد ادامـٔه قـرارداد سـئوال 
تمدیـد، امـا از ایـن بـه بعـد آنهـا نقـش مشـاور را هـم رسـمًا و هـم عمـًا بـه عهـده می گیرند، 
کاهـش مـی یابـد هم چنیـن محـل دفتـر کوچـک می شـود. ابتـدا نظـرش ایـن  پرداخت هـا 
کاهـش را از همـان  گفتـم بهتـر اسـت ایـن  کـه  کاهـش از سـال 2۰14 شـروع شـود  کـه  بـود 
کـه پذیرفـت. گروکشـی او این طـور بود که می گفت قـرارداد مجید  سـال 2۰13 آغـاز کنیـم 
گفتـم ایـن را نمی پذیـرم؛  کـه قـرارداد INO بـا LTG تمدیـد شـود.  هنگامـی تمدیـد شـود 
ع بـه هـم وابسـته نیسـت. گروکشـی او خجوالنه بود  دلیلـی وجـود نـدارد؛ و ایـن دو موضـو

کامـًا صریـح و بی پـرده! امـا نظـر مـن 

کـه چطور بـا او صحبت  از جلسـه راضـی بـودم، گرچـه تمـام شـب خـواب درسـتی نداشـتم 
کنـم و چـه نتیجـه بگیـرم. چاره ای نیسـت جز این که با او »بند بـازی« کنم، به خصوص 
کـه الریجانـی و مدیـران میانـی مـا همـه نگران انـد ایـن رابطـه بـه هـم بخـورد و خـودم را 

کار را سـخت تر می کـرد. موظـف می دانسـتم شـکننده رفتـار نکنـم. ایـن وضعیـت 

بعـد از جلسـه مجیـد عاقه منـد بـود بدانـد نتیجـه چـه شـده اسـت. از اینکـه آرنـه در مـورد 
قـرارداد او قـول صریـح نـداده اسـت. بـه وضـوح ناراحت بـود. او را بهتر از من می شـناخت 
کلـک اسـت. شـاید فقـط  کـه صحبـت بـا شـرکت حسـابرس  و می گفـت مطمئـن هسـت 
کنـد. مـن  و یـک هفتـه صبـر  نباشـد  نگـران  گفتـم  کنـد.  توربـن صحبـت  بـا  می خواهـد 
کـه مجید اوضـاع را از زاویٔه دیگر و از سـطح دیگری می بیند.  می دانـم بـا او! واضـح اسـت 
کـه چنـد  از مـن دیـده اسـت،  را بیشـتر و واضح تـر  آرنـه  کلـک و دروغ هـای  او  امـا چـون 
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کـرده، بیشـتر حسـاس اسـت و »حـرص« می خـورد. دروغ هـا  مـورد سـندش را برایـم بازگـو 
ح« را بایـد بیشـتر  کلک هـای آرنـه را مـن انسـانی می دانـم و فقـط حـواس خـودم و »طـر و 
کمتـر ضـرر بکنیـم و بیشـتر منفعـت. و از اینکـه مـچ او را بـاز شـده می بینـم  جمـع بکنـم 
هـم  گاهـی  امـا  اسـت،  سـخت  گاهـی  و  نیسـت  جالبـی  بـازی  گرچـه  می گیـرد.  خنـده ام 

گاهـی بـرای او می سـوزد! جـذاب اسـت. دلـم 

مـن  بـرای  او  شـخصیت  چقـدر  بـودم.  قائـل  احتـرام  او  بـرای  پیـش  سـال های  چه قـدر 
کنـون تنـزل کرده اسـت. همـٔه اینها را اشـتباه خـودم می دانم.  قابـل احتـرام بـود و چقـدر ا

نمی خواهـم ایـن اشـتباه مـن بـه پـروژه ضـرر بزنـد!

شـب در هتـل چنگیزخـان بـا بهـروز و مجیـد شـام خوردیـم. بعـد از شـام بهـروز رفـت و بـا 
البـرز  گفتـم و از داسـتان شـرکت  کردیـم. از برون سـپاری  مجیـد صحبت هـای مختلـف 
تلسکوپ سـازی  و  رصدخانـه  فنـی  کنـش  وا و  تجربـه  این کـه  بـرای  خـودم  ایده هـای  و 
بـه وضـوح  از مشـکاتش در سـوئد می گفـت.  او هـم  بشـود.  ایـران در یک جـا جمـع  در 
می دیـدم حسـرت بـودن در ایـران را در چشـم هایش و در کلماتـش! کلنجاری را می دیدم 
کـرده اسـت. خـودش، خانـواده، همسـرش و دختـرش، هـر  کـه تمـام افـکارش را پریشـان 
کـدام بـه سـویی؛ انسـانی در حـال تکه پـاره شـدن. چـه بایـی به سـر کشـورمان آورده ایم، 
کی. خوشـا بـه حـال آنهـا  گـذار سـخت وحشـتنا گفتـه شـود چـه دوران  یـا شـاید بهتـر اسـت 
کـه در آینـده ایـن دوران را بررسـی می کننـد و بـدا به حـال آنها که در این دوران و در درون 

آن هسـتند!

91/3/18
پنج شنبه

صبـح اول وقـت بـه LTG رفتـم. آرنـه بـود. چنـد دقیقه بعـد توربن آمد و گفـت می خواهد 
گفتـم آمـاده ام. آرنـه هـم آمـد  کنـد.  ح  گـر وقـت باشـد نکتـه ای را در مـورد مکانیـک مطـر ا
کـه بهتـر اسـت بـه موقـع  دور هـم جمـع شـدیم. می گفـت مـورد محفظـه نشـان می دهـد 
گـر شـش مـاه یـا نـه مـاه پیش حواسـمان  کـه ا پیش بینـی امـور بشـود. منظـورش ایـن بـود 
حـدود  از  می گفـت  نبودیـم.  فشـار  تحـت  قـدر  ایـن  قلـه  تاسیسـات  مـورد  در  بـود  جمـع 
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شـهریور / سـپتامبر می تـوان وارد فـاز نقشـه های جزئـی اجـزای مکانیکـی شـد. پـس بایـد 
کـه چـه می خواهیـد بکنیـد. سیاسـت چیسـت؟ نظـرش ایـن بود که  االن تصمیـم بگیریـد 
5 تـا 1۰ نفـر نیـرو بـرای یک سـال الزم اسـت، و حـدود 4۰۰ تا 5۰۰ صفحه نقشـه باید آماده 
کردم هفته ای 1/5 تا 2 نقشـه میانگین! به نظر می رسـد نمی توانیم این  بشـود. حسـاب 
کـه بـه دنبال شـرکت هایی  نیروهـا را در الرک جمـع کنیـم. پـس شـاید سیاسـت ایـن باشـد 
کـرد. نکتـٔه مهمی بود. کـه ایـن گونـه خدمـات را بـه مـا بدهنـد. و حاال باید شـروع  باشـیم 

بعـد از آن حـدود نیـم سـاعت در مـورد آداپتور صحبت کردیـم. کمی با پیچیدگی های آن 
آشـنا شـدم. معلـوم شـد از حـدود یـک مـاه دیگـر می توانیـم وارد فـاز نقشـه های جزئـی آن 

بشـویم. پـس الزم بـود بـا احمـد درودی وارد برنامه ریـزی بـرای نقشـه های آن بشـویم!

کنفرانـس و SPIE باعـث  کـه نکنـد شـرکت مـا در  کـردم  از ایـن  آرنـه صحبـت  بـا  دیـروز 
شـود عـده ای در مـورد ایـن پـروژه و آینـٔه مـا حسـاس شـوند و مـا بـرای صـادرات از فنانـد 
کثـر  گرفتـه بـودم ا بـه مشـکل بـر بخوریـم. یک دفعـه نگـران شـده بـودم. قبـًا تصمیـم 
کننـد و سـه مقالـه هـم ارسـال شـده بـود. دیـروز قـرار  کنفرانـس شـرکت  همـکاران در ایـن 
کـه  کـه خـودم داشـتم متمایـل بـه ایـن می شـدم  کنیـم. جالـب ایـن اسـت  شـد هـر دو فکـر 
شـرکت کنیـم. امـا آرنـه بـه مـرور نگران تـر شـده بود تـا آخر وقت امـروز گفت نه، بهتر اسـت 
کـه تصمیـم گرفتیـم تـا یک شـنبه حرفـی نزنیـم، حتـی در  خطـر نکنیـم و نرویـم. ایـن بـود 
کلـی از همـه نظرخواهـی بکنـد و مـن یکشـنبه پیامـی بـرای همـه بفرسـتم که  مـورد مقالـٔه 

کسـی نمـی رود. بـه دالیلـی بـه مصلحـت پـروژه نیسـت و 

حضور دو روزٔه من بیش از تصورم مفید بود.

91/4/1
پنج شنبه

کـه  گذشـته اتفاق هـای زیـادی افتـاد و بـه شـدت مشـغول بودیـم. بـه طـوری  دو هفتـٔه 
فرصتـی بـرای یادداشـت پیـدا نکـردم.



   2۰2  دفتر دوم، مهر 89 تا اسفند 91

جلسـه ای بـا آقـای جنـاب و خانـم عزیـزی از بخـش مکانیـک داشـتم. سـاخت . 1
دارنـد  امیـد  و  مـی رود  پیـش  برنامـه  طبـق  می کـردم.  پیگیـری  را   HSB نمونـٔه 
کرده انـد. قـرار شـد یـک مـاه  مشـکلی پیـش نیایـد. مـدار هیدرولیـک را طراحـی 
دیگـر دور هـم جمـع بشـویم بـرای سـاخت و یافتـن شـرکت های مناسـب تصمیم 

بگیریـم. 
کردیـم. . 2 چنـد جلسـه بـا شـرکت هرم پـی داشـتیم و زمان بنـدی آنهـا را پیگیـری 

کـرده بودنـد و شـرایط عجلـٔه مـا را  کاسـیک و صلـب برنامه ریـزی  ابتـدا بسـیار 
می رسـد  نظـر  بـه  دادنـد.  ارائـه  جدیـدی  زمان بنـدی  بودنـد،  نگرفتـه  نظـر  در 

نباشـد. غیرممکـن  امسـال  کاری  فصـل  در  تلسـکوپ  پایـٔه  بتون ریـزی 
او . 3 بـرای  را  محفظـه  ح  طـر دو  دارد.  مرتـب  تمـاس  سـالیناری  پیـه رو  بـا  مجیـد 

گزینٔه  فرسـتاده اسـت و بـا هـم مفصـل تلفنـی صحبـت کرده اند. بـه نظر می رسـد 
گذاشـت و او ومجیـد هـر  کنـار  نیمه چرخـان بـا سـقف تخـت را هنـوز نمی تـوان 
تمـام چرخـان  گزینـٔه  گذاشـته نشـود.  کنـار  گزینـه  ایـن  قـرار شـد  دو مدافع انـد. 
گذاشـته شـد. پیـه رو هـم مدافـع آن نبـود.  کنـار  کـه مجیـد ابتـدا مدافـع آن بـود 
گزینـه هـم بـه لحـاظ  کـه بـه علـت ارتفـاع زیـاد سـاختمان ایـن  نظـرش ایـن بـود 
هنـوز  نیمه چرخـان  محفظـٔه  امـا  هزینـه.  پـر  بسـیار  هـم  و  اسـت  پیچیـده  فنـی 
انجـام  آرنـه  غیـاب  در  ایـن بحث هـا  دارد.  ترجیـح  شـاید حتـی  و  اسـت  ح  مطـر
می شـود. در مرحلـه ای بایـد او را هـم وارد بحـث کنم، اما هنـوز صاح نمی دانم. 
کـه در پـروژه  کـردم  ح  گزینـٔه نیم چرخـان بـا سـقف تخـت را بـا دکتـر جالـی مطـر
گزارش نویسـی  کارش تمـام شـده و مشـغول  کـه  گفـت  کنـد. دیـروز  CFD بررسـی 
کـرد دو نفـر از مهندسـان  کار هـم الزم اسـت. قبـول  اسـت. گفتـم بـه هرحـال ایـن 
کار بگمـارد و شـاید دو تـا سـه هفتـه جـواب  دسـتیارش را از هفتـٔه آینـده روی ایـن 
بگیـرد. جالـی تـن بـه نظـارت نمی دهـد و از ایـن بابـت از دسـتش راضـی نیسـتم 
راضـی  محفظـه  و  قلـه  بـه  مربـوط  شبیه سـازی های  ایـن  انجـام  از  ع  مجمـو در 

کنـد. نیسـتم و او نتوانسـته اسـت اعتمـاد مـرا جلـب 
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کـه پـس از اولیـن جلسـه تنهـا . 4 پنـج شـرکت بـرای احـداث رصدخانـه تقاضـا دارنـد 
کردنـد. و در نهایـت تنهـا یـک شـرکت  2 شـرکت از قلـه و وضعیـت جـاده بازدیـد 
کـه زیـاد بـه نظـر می رسـد مشـغول  قیمـت داده اسـت حـدود 14 میلیـارد تومـان 

بررسـی هسـتیم.
کـه مجـدد از الریجانـی خواسـته ایم قـرار فوری با اسـتاندارد . 5 چنـد هفتـه ای اسـت 

کارها عقـب بیفتد! اصفهـان بگـذارد. هنـوز خبـری نیسـت. نگران هسـتم 
احمـد درودی پیگیـر اسـناد طراحـی مفهومـی اسـت بـه نظـر می رسـد جـز 2 یـا 3 . 6

سـند بقیـه بـه زودی آمـاده می شـوند یـا آمـاده شـده اند. سـند مربـوط بـه اپتیـک 
فعـال را توربـن قـرار اسـت آخـر سـپتامبر تحویـل بدهـد. خوش بیـن نیسـتم. بـا 
کـه خودمـان به مـوازات توربـن این سـند را نهائی  کـرده ام  کنتـرل صحبـت  گـروه 
کننـد. درودی هـم  کمـک  بایـد  افضلی فـر  بهـروز  کنیـم. احمـد درودی و شـاید 
کار  گذاشـتم  کار را خودمـان می توانیـم انجـام دهیـم.  قـرار  موافـق اسـت ایـن 
کننـد بـدون این کـه بـه آرنـه و توربـن چیـزی بگوینـد. هنـوز بـا افضلی فـر  را شـروع 
گـروهLTG  چیـزی  صحبـت نشـده اسـت. نمی دانـم می توانـد زبـان ببنـدد و بـه 
کـه هم  کار ایـن اسـت  نگویـد یـا خیـر. بـه هرحـال امتحـان می کنیـم. ُحسـن ایـن 
کـه احتمـااًل توربـن تحویـل بدهـد  خودمـان را محـک می زنیـم و هـم چیـزی را 
گـر سـند را هـم تحویـل بدهـد جزئیـات  ا کـه  کـرد. نگرانـم  بهتـر درک خواهیـم 
از  بایـد  آینـده  مـاه  کافـی نیسـت. پـس دو  مـا  بـرای  ایـن  و  را ندهـد  محاسـبات 
ایـن جهـت  حواسـمان جمـع باشـد. در عیـن حـال امتحانـی اسـت بـرای بهـروز 
گذشـته دوبـار از آرنـه  ح نشـان بدهـد. در ده روز  کـه وفـاداری خـودش را بـه طـر
تحویـل  مـا  بـه  سـرفصل هایی  چـه  بـا  و  سـندی  چـه  توربـن  بگویـد  خواسـتم 
کلی گویـی هیـچ نگفتـه اسـت. بـار آخـر بـه تنـدی  نوشـتم ایـن  خواهـد داد. جـز 
گـر بخواهـد جزئیـات یـا عنوان هـا را بگویـد  گفتـه بـود ا شـوخی ها چیسـت! آخـر 
مـرا  ایـن  و  بـه وضـوح نمی خواهـد بگویـد  کار عقـب می افتـد.  و  وقـت می گیـرد 
کـه توربـن نمی خواهـد  بیشـتر بـه شـک می انـدازد. ایـن احتمـال را هـم می دهـم 
که آرنه  کنـد. بـه هـر صورت شـکی نـدارم  بگویـد و نمی خواهـد خـودش را متعهـد 

موضوعـی را از مـن مخفـی می کنـد و در ایـن مـورد سـر راسـت نیسـت.



   2۰4  دفتر دوم، مهر 89 تا اسفند 91

پیامـی بـرای آرنـه فرسـتادم بـا ذکـر خاصـه توافق هایمـان در لونـد. در دو مـورد . ۷
طفـره مـی رود. یکـی قـرارداد بـا مجیـد. مجیـد بـرای تمدیـد ویزایـش احتیـاج بـه 
کنـون هم دیر شـده اسـت. تا دیروز خبـری نبود. نگران  ایـن قـرارداد دارد و هـم ا
بـودم نتوانـد بـه ایـران بیایـد بـرای جلسـه های مفصـل بـا هرم پـی. امـروز خبـر 
داد قـراردادی بـدون مـدت بـرای امضـا بـه او داده اسـت ولـی در عیـن حـال از 
کـه هـر زمـان الزم شـد بتوانـد عـذرش را بخواهـد؛ می خواهـد  او نامـه ای خواسـته 
گفتـه بـودم  گرچـه صراحتـًا بـه او  کـه قـرارداد بـا INO امضـا شـود.  کنـد  گروکشـی 
ع بـه هـم ربطـی ندارنـد. بـه هـر حـال بـه نظـر می رسـد فشـار مـن  ایـن دو موضـو
کنونـی LTG  اسـت. با آن که  کارسـاز شـد! مـورد دوم تمدیـد نکـردن اجـارٔه محـل 
کنیم پیام  کرده بودیم آخر امسـال قرارداد تمدید نشـود و محل را عوض  توافق 
ح عقب بیفتـد، پس همین  کار اسباب کشـی باعـث می شـود امـور طر کـه ایـن  داد 
کـه بخشـی از فضـا را در  جـا می مانیـم و بـا شـرکت همسـایه صحبـت می کنیـم. 
اختیـار آنهـا بگذاریـم. پاسـخ دادم ایـن را قبـول نـدارم و یـک هفتـه یـا چنـد روز 
اسباب کشـی نقشـی در تاخیر پروژه نخواهد داشـت. این را می گذارم به حسـاب 
کرده انـد و ایـن فضـای مجانـی را نمی خواهنـد  این کـه توربـن و متـه جـا خـوش 

از دسـت بدهنـد.

91/4/1۰
شنبه

گذشـته چنـد روزی بـه طالقـان رفتـم. شـب قبـل از آن بـه شـدت احسـاس  چهارشـنبٔه 
گرمـا بـود. بـه  کـرده باشـم، شـاید هـم از  خسـتگی می کـردم و سـردرد! انـگار سـکتٔه مغـزی 
هرحـال ناچـار بـه اسـتراحت بـودم. یـک روز پـس از اسـتقرار در طالقـان احسـاس بهتـری 
ع  کـه 3 بعدازظهـر اسـت همـان  نـو کـرده ام، حـاال  کار  کـه دوبـاره شـروع بـه  داشـتم. امـروز 
کـه بـا  خسـتگی دوبـاره بـه سـراغم آمـده اسـت. ظاهـرًا خسـتگی مـن شـدیدتر از ایـن اسـت 
کمـی اسـتراحت جبـران شـود. نمی دانـم چـه وقت و چگونه به اسـتراحت برسـم. قرار بود 



خاطرات رصدخانٔه ملی ایران    2۰5  

که به خاطر مشـغلٔه زیاد  گروسـمان  کنفرانس مارسـل  این هفته در اسـتکهلم باشـم برای 
کـردم.  از آن صرف نظـر 

جـاده  پیشـنهادی  هزینـٔه  کردیـم.  مـرور  را  کارهـا  و  داشـتیم  مدیریـت  جلسـٔه  امـروز 
دردسرسـاز شـده بـود:14 میلیـارد تومـان. پـس از بررسـی ها و بحـث زیـاد بـه ایـن نتیجـه 
کـه جـاده بـه عـرض ۷ متـر )روسـتایی درجـٔه یـک( بـرای مـا شـاید لوکـس اسـت  رسـیدیم 
کـرد. از مبلـغ پیشـنهاد شـده تنهـا 9 میلیـارد تومـان آن بابـت  و می تـوان تعریـف را عـوض 
کوهسـتانی عرض جاده مولفه ای بحرانی  ک برداری و زیرسـازی اسـت. در این جادٔه  خا
ک برداری موثر اسـت. به نظر رسـید با  اسـت چـون عمـًا تـوان سـٔه آن بـه خاطـر حجـم خا
تعریـف جدیـد از جـاده و عـرض آن بتـوان رقـم را بـه حـدود 6 تـا ۷ میلیـارد تومـان کاهـش 

داد.

مـاه هـا اسـت از الریجانـی خواسـته ایم قـراری بـا اسـتانداری اصفهـان بگـذارد، امـا بـه نظر 
کار مـا را  رسـید بـه دلیلـی نمی خواهـد یـا عملـی نیسـت. هماهنـگ نبـودن بـا اسـتانداری 

کنـم و بـه اصفهـان بـروم.  کـرد. قـرار شـد خـود مـن پیگیـری  سـخت خواهـد 

کنیـم. شـاید 2 تـا 3 هفتـه  ایـن هفتـه قـرار داریـم محـل نصـب محفظـه در قلـه را نهائـی 
دیگـر بتـوان مفهـوم محفظـه را هـم نهایـی کرد. با توجـه به برنامه هـا، الزم دیدیم از آرنه 

بخواهیـم آخـر همیـن هفتـه بـه تهـران بیاید.

ویـزای تیـم مهندسـی به مشـکل برخورد کرده اسـت. سـفارتخانه های اروپایـی در تهران 
بـه نظـر می رسـد بـه طـور هماهنـگ فرآیند را کنـد کرده اند. روالی که برای مـا قبًا یکی دو 
روزه انجـام می شـد حـاال بیـش از یـک یـا دو مـاه بـه درازا می کشـد. آرنـه بیـش از دو هفتـه 
کنـد،  کـه قـرار اسـت بـا رهگـذر، رایـزن اقتصـادی سـفارت سـوئد راه میان بـری پیـدا  اسـت 
امـا هنـوز نتیجـه نـداده اسـت. نمی دانـم چقـدر دلخوری آرنـه از رفتار اخیر مـا باعث تعلل 

ع می شـود. ایـن را منتفـی نمی دانم!!  در ایـن موضـو



   2۰6  دفتر دوم، مهر 89 تا اسفند 91

91/4/15
پنج شنبه

امـروز نیمـٔه شـعبان اسـت و تعطیـل اسـت. دیـروز در الرک مراسـم رسـانه ای مفصلـی بود. 
کشـف  کـه سـمینار مشـترک در آشکارسـازهای LHC ،یعنـی CMS و اطلـس،  روزی بـود 
کـه نگویند هنـوز این همان  کردنـد، محتاطانـه  ذره ای بنیـادی بـه جـرم GeV 5 را اعـام 
هیگـز اسـت! بـرای ایـران روز افتخارآمیـزی بـود. نمـادی بـود بـرای حضـور ایـران در علـم 
کردیـم، بـه  بین المللـی. وقتـی بـه یـادم می آیـد از چـه موقعیتـی در سـال 13۷9 اسـتفاده 
یـک معنـی موقعیـت را بـه وجـود آوردیم،کـه تفاهم نامه با ِسـرن امضا شـود. لذت می برم 

کـه چـه دسـتاوردی آن تفاهم نامـه و آن عـزم اسـتفاده از موقعیـت داشـته اسـت. 

کار شد: بیشتر وقت این هفتٔه ما صرف چند 

کـرد. . 1 بازدیـد  قلـه  از  نیـز وارد شـد.  قـرارداد جـاده: شـرکت دومـی  کـردن  نهایـی 
کـه از دید ما قطعی بود پیشـنهاد  قیمتـی بسـیار ارزان تـر از شـرکت زریـن سـپاهان 
کـه ایـن شـرکت قیمـت پرتـی داده  کـرد. مشـاوران مـا بـه ایـن نتیجـه رسـیده اند 

اسـت. مشـغول پیگیـری هسـتیم.
هرم پـی شـرکت سـیویار را بـه عنـوان شـرکت تخصصـی بـرای سـاخت محفظـه . 2

کـرد. بـا ایـن شـرکت جلسـه داشـتیم. روز بعـد از جلسـه، دیـروز، اعـام  پیشـنهاد 
کردنـد مـا هیـچ شـرکت تخصصـی بـرای سـاخت محفظـه نمی شناسـیم. جالـب 

! شد
کنیم!  به فکر این هستیم جهاد دانشگاهی را وارد 

بـا لونـد مرتـب در تمـاس هسـتم. آداپتور مشـکل پیـدا کرده اسـت. احمد درودی . 3
کار تمـام نشـده و نگـران صلـب بـودن آن هسـتند. آرنـه  و مسـعود بیـدار معتقدنـد 
ع را تمـام شـده تلقـی می کنـد. بـه نظـر می رسـد آرنـه مایـل اسـت تحـت  موضـو
گـر  فشـار مـن زمان بندی هـا را حفـظ کنـد. پدیـدٔه جدیـدی اسـت. بـه آنهـا گفتـم ا
کـه محفظـه  بتوانیـم در دو هفتـٔه آینـده اپتیـک تلسـکوپ را تـا آن حـد ببندیـم 
کـه یـک مـاه دیگـر محاسـبات آداپتـور را ادامـه بدهنـد. نهائـی شـود مـن موافقـم 
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گنبـدی قدیـم بـا جزئیـات بیشـتر( بـه . 4 ح  ح جدیـد توربـن )همـان طـر مجیـد طـر
کـرد و چهارشـنبه بـرای  ح چرخـان بـا سـقف تخـت خـودش را آمـاده  عـاوه طـر
را در جریـان  او  کنـد.  بـه دقـت بررسـی  از پیـه رو هـم خواسـتم  پیـه رو فرسـتاد. 
کـه می خواهیـم در دو هفتـٔه آینـده بحـث محفظـه را ببنیدیـم. پـس از  گذاشـتم 
کـه او هـم موافقـت  کردیـم »برخـط« باشـد بـرای تماس هـای مکـرر،  او خواهـش 
کـه او از ایـن مدافـع خیلـی  ح مجیـد بـود  کنـش پیـه رو بـه نفـع طـر کـرد. اولیـن وا

خوشـحال بـود.
باشـند. . 5 تهـران  آینـده  صبـح  یکشـنبه  مجیـد  و  آرنـه  کـه  شـد  قطعـی  باالخـره 

کـردن نقطـٔه نصـب  بعدازظهـر مـا اولیـن جلسـه را خواهیـم داشـت بـرای قطعـی 
ع های  محفظـه روی قلـه. جلسـه های بعـدی بـرای مفهوم محفظه و نیـز موضو

دیگـر خواهـد بـود. 
کـه همـراه بـا احمـد و تیـم کنتـرل مبحث . 6 کـردم  اپتیـک فعـال. بـا بهـروز صحبـت 

کننـد.  کار توربـن و متـه )و بـدون اطـاع آنهـا( نهایـی  اپتیـک فعـال را مسـتقل از 
کار از چنـد جنبـه بـرای مـن مهـم اسـت: ایـن 

کار را به موقع انجام دهد.أ.   LTG مطمئن نیستم
نیسـتم همـٔه ب.  ارائـه دهـد، مطمئـن  را  موقـع سـندها  بـه   LTG گـر هـم ا

فنـی  دانـش  انتقـال  بدهـد.  تحویـل  مـا  بـه  را  محاسـبات  ریـزه کاری 
بـود. خواهـد  ناقـص  احتمـااًل 

گـروه ما مسـتقًا ج.  کامـل باشـد، خوب اسـت  گـر انتقـال دانـش فنـی  حتـی ا
کار را انجـام دهـد تـا وجـه مقایسـه ای داشـته باشـیم، و اعتمـاد بـه  ایـن 

گـروه خودمـان را افزایـش دهیـم.  نفـس 
وفاداری بهروز را به پروژه و نه به LTG محک بزنم! د. 

کار طبق  برنامه پیش رفته است. که تا اینجا  خوشحالم 
آرنـه مرتـب از بی پولـی صحبـت می کنـد، و اینکـه حسـابش منفی اسـت. گفتم از . ۷

که مشـکل  گفتم  که ریال نداشـته ایم  کند، نگفتم  پول ضمانت بهروز اسـتفاده 
انتقال ارز داشـته ایم!
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شنبه

و  امتحانـی  اوراق  کـه نشـد.  بـروم  بـه طالقـان  اسـتراحت  بـرای  آخـر هفتـه می خواسـتم 
نمره هـا! فـردا هـم مجیـد و آرنـه خواهنـد آمـد. دو هفتـٔه آینده به شـدت مشـغول خواهیم 
ع هـای درگیـر بفرسـتد  گزارش هـای متفاوتـی از موضو شـد. آرنـه قـرار بـود چنـد روز پیـش 
گفتـه  کـه هنـوز ندیـده ام و  گـزارش مختصـری دیشـب فرسـتاد  کنـد.  کـه نرسـیده آمـاده 
کـه بقیـه را می گـذارد در تهـران. بـه غیـر از محفظـه و آداپتـور بـه نظـر می رسـد مـوارد دیگـر 

خـوب پیـش مـی رود.

هنـوز خسـتگی و سـردرد همـراه بـا آن مـرا رهـا نکـرده اسـت. امیـدوارم دو هفتـه آینـده بـه 
کوه هـای شـمال  گـذار در  گشـت و  خیـر بگـذرد. بعـد از آن قصـد دارم چنـد روزی تنهـا بـه 
گـر نرسـم تـرس دارم تـا مهـر و بعـد از آن  گرچـه مـاه رمضـان شـروع می شـود. ا بگذارنـم، 
کـه بسـیار الزم دارم. امـروز هماهنگی هـای داخلـی داریـم بـرای  نیـز بـه اسـتراحت نرسـم 

کارهـای دو هفتـه آینـده.

91/4/18
یکشنبه

ع جـاده و قرارداد بودم. قرار شـد فردا مشـاور ما آقای رسـائی  امـروز صبـح بـه دنبـال موضـو
گرچـه  کار شـروع شـود.  کنیـم. ایـن هفتـه بایـد  ع را نهایـی  هـم بیایـد و در جلسـه موضـو
کـردن  هنـوز در مـورد قله ُبـری نمی توانیـم  تصمیـم بگیریـم. جالـی می گویـد بـرای آمـاده 
بـه بـرش 8  نتایـج مربـوط  امـا  ایـن هفتـه فرصـت می خواهـد،  تـا آخـر  اطاعـات نهایـی 

متـری را تـا فـردا ارائـه می دهـد. 

کارشناسـان  کـه  کـردم  صحبـت  حمـزه  مهنـدس  شـریف،  دانشـگاهی  جهـاد  رئیـس  بـا 
خودشـان را برای بررسـی سـاخت بخش سـاده فلزی محفظه و نیز اتاقک خا پیشـنهاد 
کار سـر نگیـرد و همـکاران او اعتمادشـان را از دسـت بدهنـد. بـه او  کـه  کنـد. نگـران بـود 
گـر می خواهنـد بـا یـک تفاهم نامـه یـا  گفتـم هـر جـور مایلنـد جلـو بیانـد، ا اطمینـان دادم و 
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گرفـت و بـا  کنیـم. بعدازظهـر مهنـدس وحدانـی از طـرف آنهـا تمـاس  یـک قـرارداد شـروع 
کـرد. آل ابراهیـم نگـران بـود چـه اطاعاتـی بـه آنها بدهد چـون هنوز  آل ابراهیـم صحبـت 
خودمـان بـه تصمیـم نرسـیده ایم. الزم بـود که او را توجیه کنـم که چگونه صحبت بکند 

کار سـاده ای نیسـت! و چـه اطاعاتـی بدهـد؛ 

کار قـرارداد برون سـپاری نهایـی می شـود و قـرارداد بـا شـرکت  ایـن هفتـه بـه نظـر می رسـد 
کار مهـم و پـر دردسـری بـود  دانـش روز )بـه مدیرعاملـی اربابـی( امضـا می شـود. ایـن هـم 

کنیـم«. کـه بایـد ایـن هفتـه از آن »عبـور 

کار تکلیفشان روشن شود: امیدوارم آخر هفته آینده این چند 

برون سپاری. 1
شروع عملیات راه سازی و قله ُبری. 2
که محفظه در آن قرار می گیرد. 3 تعیین تکلیف نقطه ای 
ع آن . 4 مفهوم محفظه و نو

ع ابتـدا M2 بـود. طبـق برنامـه پیـش مـی رود.  بعدازظهـر جلسـه بـا آرنـه داشـتیم. موضـو
بـرای امضـای قـرارداد قـرار شـد هفتـٔه دوم مـرداد ماه/هفتـٔه اول اوت بـه تـورال برویـم. 

همچنیـن ماقـات بـا شـرکت حسـابرس LTG همـان روزهـا باشـد!

91/4/21
چهارشنبه

هنـوز  امیرجالـی  داده هـای  قلـه.  و  محفظـه  درمـورد  داشـتیم  مفصلـی  جلسـٔه  امـروز 
که بـرای تصمیم گیـری الزم بود  نرسـیده. امـا مسـتقل از ایـن داده هـا هـر عامـل دیگری را 
کردیـم. ابتـدا بـه نظـر می رسـید، دسـت کم از دید مـن، که امکان نصب تلسـکوپ  منظـور 
بزرگتـری در آینـده بـرای تعییـن محـل نصـب اولیـن تلسـکوپ تعیین کننـده اسـت. مـن 
بـه  باشـد.  بسـته  آینـدگان  دسـت  کـه  بگیریـم  تصمیمـی  هیچ وجـه  بـه  نمی خواسـتم 
کردیـم. خوشـبختانه نقشـه های دیجیتالـی  همیـن دلیـل ایـن نکتـه را بـه دقـت بررسـی 
توپوگرافـی قلـه را داشـتیم و می توانسـتیم بـه دقـت برش هـای 8 متـر، 1۰ متـر، و بیشـتر 
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کـه مسـتقل از هـر دادٔه دیگـری نقطـه بهینـه  کنیـم. بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم  قلـه را نـگاه 
گرگـش  بـرای نصـب تلسـکوپ ملـی بـا بـرش 1۰ متـری حاصـل مـی شـود: 1±1۰متـر! ایـن 
کـه می تـوان »کیفیـت تصویـر« عالـی از آن بـه دسـت  ظاهـرًا »قلـه« یـک تلسـکوپی اسـت 
کوچک تـر باقـی  کثـر جـا بـرای تلسـکوپ های  کـم رقیـب باشـد. حدا کـه  آورد بـه طـوری 

می مانـد. 

ایـن تصمیـم را نهائـی تلقـی کردیـم. تنهـا می ماند تنظیـم ظریف تر آن. بنابرایـن قله ُبری 
می توانـد انجـام شـود. امـا هنـوز بـرای تعییـن پیمانـکار جـاده و قلـه بـه تصمیـم نهایـی 
کارمـان هـم  کار را پیـش ببریـم. اولیـن  کـه امانـی  نرسـیده ایم. متمایـل بـه ایـن شـده ایم 

تعییـن نقشـٔه قسـمت آخـر جـاده نزدیـک قلـه، و نیـز بـرش قلـه اسـت. 

ع محفظه به نتیجه برسیم. هفته آینده باید درمورد نو

بعدازظهـر جلسـه ای بـا آرنـه داشـتم در مـورد مسـائل LTG. بـه شـدت ناراحت بود و شـد، 
از این کـه پـول بـه دسـتش نرسـیده و شـاید تـا چنـد هفتـه دیگـر هـم بـه دسـتش نرسـد. 
کنـد.  کـه انتظـار دارم از پـول ضمانـت )پس انـداز( بهـروز بـرای دکتـری اسـتفاده  گفتـم 
کـرده اسـت،  گرچـه راضـی شـده اسـت و بـه نظـر خـودش راه برداشـت را تـا حـدی آمـاده 
گذاشـته شـود!  گـر وجهـی از آن بـر مـی دارد بعـد از مدتـی بـه جایـش  امـا هنـوز انتظـار دارد ا
کـردم قبـل از این کـه هـر پولـی بـه دسـتش برسـد از همـان منبـع  ایـن را نپذیرفتـم و اصـرار 

کنـد. ج  خـر

آرنـه ضمـن صحبت هایـش می گفـت یعنـی شـما زیر قـرارداد می زنیـد؟ گفتم نه! این شـما 
کردیـد، طراحـی مفهومـی  کـه زیـر قـرارداد زدیـد. تاریـخ همایـش بررسـی را جابه جـا  بودیـد 
را تمـام نکردیـد. از آمـدن بـه همایـش بررسـی سـر بـاز زدیـد و بـه هنگامی که پول داشـتید 
کـه بـرای هزینه هـای همایش بررسـی و حتی برای خرید بلیط برای شـرکت  اعـام کردیـد 
کـه قـرارداد را اجـرا  در همایـش بررسـی پولـی در اختیـار نداریـد. بنابرایـن ایـن شـما بودیـد 
کافـه بـود. جلسـٔه مـا تمـام شـد چـون مـن  نکردیـد! بـه هـر حـال بـه وضـوح از دسـت مـن 
کنـم. ادامـٔه بحـث مانـد بـرای پنـج شـنبه. بـه  بـرای یـک سـخنرانی مجبـور بـودم تـرک 
کـه قبـًا صحبـت  کـه عاقه منـدم  بـرای تمدیـد قـرارداد همان گونـه  گفتـم  هـر حـال بـه او 
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گمـان  کـه هنـوز ندیـده ام.  کـرده ام امـا بـا شـرایط جدیـد. آرنـه پیشـنهادی فرسـتاده اسـت 
کـه مایـل اسـت همـان رقـم ۷۰،۰۰۰  نمی کنـم تغییـر عمـده ای داده باشـد. بـه خصـوص 

کـه قابـل قبـول نیسـت.  یـورو در مـاه پرداخـت شـود 

کرایـه زیـاد اسـت و محـل دفتـر لونـد  گفتـم ایـن رقـم  کـرد.  در مـورد محـل هـم صحبـت 
کـه  کـردم  تعجـب  عاقه مندنـد.  جـا  بـه  متـه  و  توربـن  می گفـت  اسـت.  بـزرگ  مـا  بـرای 
کـه البتـه توجیـه  کننـد،  کرده انـد و مایـل نیسـتند محـل را تـرک  صراحتـًا می گفـت عـادت 

کـرد. خوبـی نبـود. آرنـه جلسـه را بـه وضـوح بـا ناراحتـی زیـاد تـرک 

91/4/22
پنج شنبه

امـروز سـبک تر بـودم. قـرار بـود اربابـی و حقیقـت بیاینـد و قـرارداد برون سـپاری را امضـا 
کـردم از  کنیـم. آرنـه هـم منتظـر ادامـه صحبـت بـود. صبـح ابتـدا قـدری دفتـر را مرتـب 
نگذاشـته  خسـتگی  کـه  اسـت  مدتـی   بـود.  سـخت  برایـم  متمرکـز  کار  زائـد.  کاغذهـای 
کار رساله شـان.  کنـم. بـا دو دانشـجو هـم قرارداشـتم بـرای بحـث روی  کار  اسـت متمرکـز 
مقالـه ای هـم قـرار بـود نهایـی شـود. پـس از صحبـت بـا دانشـجویان، بـه سـراغ حقیقـت 

رفتـم. اربابـی هـم آمـده بـود.

ح شـده  ع مطـر کـه موضـو قـرارداد برون سـپاری امضـا شـد! پـس از حـدود یـک سـال و نیـم 
کار اهمیت چندان  کار جدی، پر تنش، حسـاس و تاثیرگذار. این  بود و پس از شـش ماه 
ح هـای ملـی. مـا در حـال ارائـٔه مدلـی هسـتیم  دارد در آینـده، در چگونگـی موفقیـت طر
ح هـای ملـی  را، منظـور طر بـزرگ ملـی  ح هـای  کشـور طر چگونـه بخش هـای پژوهشـی 
کننـد، و در عین حال ضمانتی  کننـد، بـدون این کـه بدنـٔه دولـت را بزرگ  کان را، محقـق 
کننـد بـرای حفـظ دانش فنی در داخل کشـور. هنوز این مـدل احتیاج دارد تنظیم  ایجـاد 
که توانسـتم، در چارچوب  ظریف بشـود. هنوز بخش هایی از آن ضعف دارد. اما تا آنجا 
کمابیـش  کرده ایـم.  زمـان و امکانـات موجـود، بـه نظـرم راه حـل بهینـٔه ممکـن را محقـق 
کرد، یـا تهمت هایی به ما  کوتـاه مـدت عـده ای ما را سـرزنش خواهند  مطمئـن هسـتم در 
گوشـم بـه ایـن ایرادهـا  کرده ایـم مطمئـن هسـتم و  کـه انتخـاب  خواهنـد زد، امـا از راهـی 
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کـه مـا بـه  بدهـکار نیسـت. در درازمـدت منافـع آن دیـده خواهـد شـد، حتـی در شـرایطی 
که قرار دهیم.  کان ملی، وجه مقایسـه ای در مقابل دیگران نداریم  ح  عنوان اولین طر
کارمنـدان  قـرار اسـت هفتـٔه آینـده اولیـن قسـط بـه شـرکت پرداخـت شـود و سـپس حقـوق 
کارمنـدان اداری و نیـز خـود اربابـی و بهنـام هـم از همـان طریـق  مـا شـامل مهندسـان، 
کـه دانـش فنـی سـاخت رصدخانـه و تلسـکوپ در  پرداخـت شـود. هـدف مـن ایـن اسـت 
کنـد و بمانـد. شـاید هـم نظـارت بـر سـاخت تلسـکوپ رسـمًا بـه همیـن  شـرکت فعلـی رشـد 

گذار شـود. شـرکت وا

کـرده اسـت. بـه نظـر او مـا  گفـت در مـورد بحـث دیـروز مـا فکـر  آرنـه را میـان راه دیـدم. 
کـه البتـه  ج دکتـری او!  اختـاف نظـری نداشـتیم مگـر در مـورد بهـروز افضلی فـر و مخـار
کمـی بیشـتر  کـرده اسـت  کـه فشـارهای مـن او را مجبـور  درسـت نیسـت. امـا خوشـحالم 
کاری از خـودش و تیـم او نشـان دهـد.  کنـد و بیشـتر جنـب و جـوش  بـه منافـع مـا فکـر 
گذاشـته و همـه راضی تـر  در عیـن حـال رفتـار او روی همـکاران ایرانـی هـم تاثیـر مثبـت 
بـه نظـر می رسـند. دسـت کم بـه نظرشـان تیـم لونـد مسـئوولیت پذیرتر شـده اسـت. بـه 
گـر مسـئله بهـروز بـه نرمـی حـل شـود، در مـورد بقیـٔه مسـائل  نظرمی رسـد پـس از ایـن، ا

همـکاری بـا LTG راحت تـر بـه توافـق برسـیم.

کـه او دانشـجوی دکتـری بشـود  در مـورد بهـروز تصـور روشـنی دارم. مـن همـواره بـا ایـن 
از  اسـت.  نبـوده  موافـق  چنـدان  حبیـب  خصـوص  بـه  همـکاران  گرچـه  بـودم،  موافـق 
ج او بکنیـم ولـی بـازده اش  کـه مـا چنـدان خـر طـرف دیگـر همـواره ایـن نگرانـی هسـت 
کـه برای  کنـد. مـن هیـچ گاه موافـق نبـوده ام  مناسـب نباشـد و در مرحلـه ای هـم مـا را رهـا 
از  کنیـم. در مـورد بهـروز هـم همین طـور.  دانشـجویان بورسـیه شـرایط سـختی اعمـال 
کنـد و نـه از او ضمانتـی بگیـرد.  طـرف دیگـر قانونـًا پژوهشـگاه نـه می توانـد او را بورسـیه 
کـرده اسـت. برنامـٔه  از طرفـی هـر بـار بـا او در مـورد ضمانـت صحبـت شـده اعـام آمادگـی 
کـه در ایـن تابسـتان رسـمًا او را بـه عنـوان عضـو بخـش توسـعه فنـاوری  مـن ایـن اسـت 
کـرد، نـه بـه  کنیـم، یعنـی در پژوهشـکده نجـوم. سـپس می تـوان راهـی پیـدا  اسـتخدام 
عنـوان بورسـیه بلکـه بـه عنـوان بخشـی از وظایفـش بـه لونـد بـرود. پرداخـت بـه او هـم 
که همکاران به آن منتقل شـده اند. پس همان شـرکت هم  رسـمًا از طریق شـرکتی باشـد 
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می توانـد ضمانـت )سـفته یـا چیـزی مشـابه( بگیـرد. بـه این ترتیـب هم او بـه دکتری اش 
ادامـه می دهـد، هـم مـا از دانـش او اسـتفاده می کنیـم، و هـم او پـس از اخـذ دکتـری اش، 
و هـم زمـان تغیـر آیین نامه هـای اسـتخدام هیئـت علمـی در پژوهشـگاها می تواند هیئت 
علمـی بشـود، در پژوهشـکده نجـوم یـا پژوهشـکده رصدخانـه ملی. امیدوارم تـا پاییز این 

راه حـل نهایـی شـود.

کـم شـود. امـا بـه جـد قصـد  فـردا امیـدوارم بتوانـم بـه طالقـان بـروم قـدری از خسـتگی ام 
گرفتـه شـود و آرنـه و  کـه تصمیم هـای مربـوط بـه قلـه و محفظـه  دارم آخـر هفتـٔه آینـده 
کوه هـای شـمال بـروم. تنهـا و بـدون  مجیـد بـه لونـد بـر می گردنـد بتوانـم چنـد روز بـه 

کـه شـد! ماشـین بـه هـر طرفـی 

91/4/23
جمعه

کارگـر هـم 9 آمد مشـغول کارهای  گلیـرد بـودم و  باالخـره بـه طالقـان رسـیدم. 8:3۰ صبـح 
گرنـه خـراب می شـود.  کنـد و  کار داشـتند، نیامدنـد. آلبالوهـا را بایـد  بـاغ! بچه هـا تهـران 
کـه می دانـم ناشـی از  بخشـی از آن را موفـق شـدم. پـِس سـرم درد خفیفـی حـس می کنـم 
خسـتگی کاری اسـت. ایـن هفتـٔه آینـده را بایـد تحمـل کنم تـا راهی برای اسـتراحت پیدا 

کنم.

هفتـٔه آینـده بایـد تکلیـف آداپتـور روشـن شـود. بخـش مکانیـک نگرانی هایـی دارد. آرنـه 
مطمئـن اسـت، امـا بـه اطمینان او مطمئن نیسـتم! روز پنج شـنبه بـا حبیب هم صحبت 
ح مجیـد. او را در جریـان رویدادهـای سـه هفتٔه گذشـته قرار  کـردم در مـورد محفظـه و طـر
کـه نظـر او در مـورد تصمیـم نهایـی روی محفظه مهم اسـت،  دادم. خبـر نداشـت. گفتـم 
ح مجیـد راضـی بود. به نظر می رسـد بتوانیـم در هفتٔه آینده  کنـد. از طـر بهتـر اسـت دقـت 
کـه برنامه هـای مـا  تصمیـم نهایـی بگیریـم. آرنـه مایـل اسـت هنـوز صبـر کنیـم. تـا جایـی 
عقـب نیفتـد شـاید بتوانـم بـه او فرصـت بدهـم. بـه هر حـال  چنـد تصمیم در هفتـٔه آینده 
ع  گرفتیـم( ؛ و حتی االمـکان نـو بایـد نهایـی شـود: ارتفـاع M1! محـل نصـب )کـه تصمیـم 
کارگاه هـا  کاسـیک یـا چرخـان. بـه عـاوه ایسـتگاه قلـه، شـامل اتاقـک خـا و  محفظـه، 
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کـه بتـوان از شـرکت سـیویار )+هرم پـی(  کنتـرل هـم بایـد تـا حـدی نهایـی شـود  و اتـاق 
کنند. کـه طراحـی را شـروع  خواسـت 

گـر همـه چیـز خـوب پیـش بـرود و بتوانـم اوضـاع را خـوب کنتـرل کنم، می تـوان گفت در  ا
گذاشـته ایم: بـه غیـر از اپتیـک  آخـر هفتـٔه آینـده، یـا آخـر تیـر مـاه، فـاز مهمـی را پشـت سـر 
کرده ایـم. بخشـی را در مرحلـٔه طراحـی جزئـی  فعـال همـه چیـز را در حـد مفهـوم نهایـی 
کارمندان را  پیـش برده ایـم. سـاخت HSB را طبـق برنامـه پیش برده ایم، مشـکل اداری 

کرده ایـم. کرده ایـم، و سـاخت و سـاز بـاالی قلـه را شـروع  بـا برون سـپاری حـل 

بـا  مختصـری  مشـورت  بـا  کمابیـش  کـه  کرده ایـم  درسـت  تیمـی  اینهـا  همـٔه  از  مهم تـر 
کار را پیـش خواهنـد بـرد، تـا حد زیادی مسـتقل شـده اسـت و اعتمـاد به نفس  اروپائی هـا 
کـرده اسـت، مگـر بـرای  کاهـش پیـدا  کـرده اسـت، وابسـتگی بـه LTG بـه شـدت  پیـدا 
امـور ویـزا و سـفر. وضعیـت مـا بـا سـه سـال پیـش اصـًا قابـل مقایسـه نیسـت! بـه همـٔه 
از صیقـل خوردن هـای  ح، پـس  ایرانـی طـر کنـم همدلـی میـان همـکاران  اینهـا اضافـه 
کس  کجا؟ هر  کجا و رفتار االن او  فراوان. رفتار حبیب  سـه سـال پیش با مجید و سـپهر 
ک هـا عمـًا از بیـن رفتـه اسـت و آرامش  جـای خـود را بـه خوبـی پیـدا کرده اسـت و اصطکا
کار بسـیار سـختی بـود امـا  کـم شـده اسـت.  کنتـرل بـدون زحمـت زیـاد حا معقولـی و قابـل 
مثـل این کـه روش هـای مـن جـواب داد. ایـن همدلی بـرای من از همه چیز مهمتر اسـت. 
کـرد و نیـز وارد مرحلـه  کیـد  حـاال می تـوان روی چگونگـی جـذب و حفـظ دانـش فنـی تا

سـاخت شـد.

ح هـا را نـدارد،  کـه سـابقٔه انجـام ایـن طر کشـوری اسـت  کان در  ح  ایـن تفـاوت یـک طـر
کشـوری توسـعه یافته  ح هـای مشـابه در  انجـام طر بـا  نـدارد،  کافـی  نیـروی متخصـص 
کان بـا داشـتن نیـروی متخصـص فـراوان.  ح هـای  بـا سـابقٔه طوالنـی در انجـام ایـن طر
گرفتـم، همـٔه آنهـا خـوب انتخـاب  کار  کـه بـه  در هـر صـورت مـن خوشـحالم نیروهایـی 
ح ماندنـد، یـا توانسـتم نگهشـان دارم، بـا وجـود اختاف هـای شـدید میان  شـدند و بـا طـر
ک داشـتند، صابون شـان بـه تـن همدیگـر مالیـده شـد،  آنهـا. همـٔه آنهـا بـه شـدت اصطـکا
آنهـا نـرم و روان شـده اسـت. خوشـحالم. حبیـب، سـپهر، مجیـد،  و حـاال رابطـٔه میـان 
کاسـتی هایش  کـه از همـه معقول تر بود،  حتـی امیرجالـی و حـاال احمـد درودی؛ حقیقـت 
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گرفتـه اسـت. بـه چنیـن تیمـی حـاال  کنـون بـه عهـده  هـم ترمیـم شـده و نقـش خوبـی تـا 
کنیـد  گـروه اضافـه  گویـی هـرکاری از دستشـان بـر می آیـد. بـه ایـن  کـرد؛  می تـوان افتخـار 

تیـم مهندسـی را! خیلـی امیـدوارم ایـن احساسـم درسـت باشـد!

91/4/24
شنبه

جـاده و قله ُبـری: امـروز صبـح حقیقـت آماده شـد به کاشـان برود تا با چند شـرکت جلسـه 
کـه شـرکت زرین سـپاهان بـرای جـاده )باریکتـر( در نهایت داده  توجهـی بگـذارد. قیمتـی 
بـود حـدود 1۰ میلیـارد تومـان، بـا ضریـب 3.65 نسـبت بـه قیمت سـال 1388، بسـیار باال 
بـود. ظاهـرًا نزدیکـی قـم شـرکت زریـن سـپاهان تلفـن می زنـد و جویـای نتیجـه بررسـی 
کنـار  آنهـا  پیشـنهاد  اسـت  بـاال  خیلـی  قیمـت  چـون  می شـنود  می شـود،که  پیشـنهادش 
گذاشـته شـده اسـت. خاصـه این کـه زریـن سـپاهان ضریـب پیشـنهادی 31۰ حقیقـت را 
کننـد!  گرگـش راهـی  می پذیـرد. قـرار می شـود فـردا یکشـنبه ماشـین آالت را بـه سـمت قلـه 
کـه امـروز برایـش ارسـال شـود! به ایـن ترتیب  قبـل از حتـی بسـتن قـرارداد بـا نامـٔه اباغـی 
کنیم. تا شـرکت سـیویار + هرم پی بتوانند  باید تصمیم خودمان را برای محفظه قطعی 

کننـد! در چارچـوب زمان بنـدی نقشـه های اجرائـی را آمـاده 

کـه امـروز هـر دو طراحـی را بـا توضیـح حداقلـی  کـردم  محفظـه: بـا آل ابراهیـم صحبـت 
کـه سه شـنبه جلسـٔه  کـه بـرای اعضـای شـورای بین المللـی بفرسـتیم. می خواهـم  بدهـد 
تصمیم گیـری بگذاریـم و هـر آنچـه را بشـود نهایـی کنیـم. مایلم در این جلسـه پیه رو هم 

بـه صـورت ویدئویـی حاضـر باشـد.

کنـد تـا بـه تصمیـم  ل دارد آمـاده  کـه هـر چـه داده و اسـتدال کـردم  بـا حبیـب هـم صحبـت 
کـه دور هـم جمـع شـدیم تـا در مـورد قله ُبـری و بازسـازی قلـه صحبـت  برسـیم. بعدازظهـر 
ع  گرفتیـم و بحثمـان رفـت پیش نو ع مـورد توافـق بـود سـریع نتیجـه  کنیـم، چـون موضـو
کردنـد.  از طراحـی صحبـت  کـدام  آرنـه در مـورد حسـن و عیـب هـر  محفظـه. حبیـب و 
کـه  مـا روی محفظـه چرخـان اسـت. دلیـل قاطعـی  آرنـه هـم حـس می کـرد نظـر جمـع 
کیفیـت  ایـن طراحـی را رد بکنـد نبـود. در عـوض ترجیحـی در آن دیـده می شـد مرتبـط بـا 
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تصویـر. دو مـورد پایـداری آن را درمقابـل بـاد و نیـز نوسـان های آن نگرانی هایـی وجـود 
کـه بـه نظـر می رسـید قابـل رفـع باشـد. بـر خـاف انتظـار مـن در همیـن جلسـه بـه  داشـت 
کـه محفظـٔه چرخـان را انتخـاب کنیم. تصمیـم مهمی بود. انـگار بادی  نتیجـه رسـیدیم 
از  گذشـته  از درخـت انداخـت. وقتـی فکـر می کنـم یـک مـاه  سـبک سـیب رسـیده ای را 
گرفتن مرخصی  اصرار اسـتغاصه آمیز مجید در بررسـی محفظٔه چرخان با سـقف تخت یا 
کار و تمـاس، و خاصه تا به امروز  او، تـا ارتبـاط دادن او بـه پیـه رو، تـا مخفـی نگهداشـتن 
کـه بـه طـور مطلوبـی  چقـدر ظرافـت الزم بـود تـا ایـن سـیب برسـد، خوشـحال می شـوم 

کـردم. بی دغدغـه!  سـیب را آمـاده رسـیدن 

کار بـه نتیجـه رسـید. بـه وضـوح می بینم  بـدون هیـچ تیـزی در رفتـار مدیـران و مشـاوران 
کـرده اسـت، مسـلط شـده اسـت،  کـه مجیـد هـم بسـیار راضـی اسـت. در ایـن میـان رشـد 
اتـکا بـه نفسـش بیشـتر شـده اسـت. رفتـار دیگـران هـم بـا او بسـیار بهتر شـده اسـت. امروز 
گفتـم و چقـدر سـخت بـود!  کـرده اسـت. در دلـم  کـه چقـدر رفتـار حبیـب تغییـر  می گفـت 
کـه سـه سـال پیـش مـی د یـدم تا  کـه شـاهد ایـن اتفاق هـا هسـتم. از تحقیـری  خوشـحالم 

ایـن رفتـار همکارانه!

دوشـنبه قرارگذاشـتیم شـرکت هرم پـی و سـیویار بیاینـد طراحـی محفظه و ایسـتگاه قله را 
بـا آنهـا در میـان بگذاریـم. ارتفـاع آینـه را هـم امروز میـان 14 و 15 متر تعییـن کردیم. عمًا 

گـر هـم در جـا بمیرم خیالم راحت اسـت! کلیـدی گرفتـه شده اسـت. ا همـه تصمیم هـای 

91/4/25
یکشنبه

امروز حدود ظهر از دانشـگاه به الرک رسـیدم. یک راسـت رفتم به سـاختمان رصدخانه. 
آرنـه ایسـتاده پیـش مجیـد بـود و راجـع بـه موضوعـی صحبـت می کردنـد. خواسـتم رد 
کـه مجیـد صدایـم زد. بـه محـض آن کـه خواسـتم به آن طـرف بروم آرنه به سـرعت  شـوم 
گفتـم چـه شـده؟ بـه وضـوح نگـران بـود. از تشـنج  دور شـد. نفهمیـدم چـرا. بـه مجیـد 
گفـت آرنـه از مـن می خواهـد  کنـد. سـپس  تـا چنـد دقیقـه نمی توانسـت واضـح صحبـت 
کنـد و محفظـه را از پاییـن چرخـان بکنـد. و می گفـت  سـاختمان قلـه را از محفظـه جـدا 
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کارهـا عقـب می افتـد. و بـرای جلسـه فردا  کار او اواًل درسـت نیسـت بعـد این کـه همـٔه  ایـن 
بـا هرم پـی آمـاده نمی شـویم.

اوضـاع دسـتم آمـد. دیـدم، مسـتقل از انگیـزه آرنـه بـرای این تغییـر که ممکن هـم بود که 
کار تراشـی بـرای LTG باشـد، اثرش این بود که جلسـه فـردا نتیجه ندهد  صرفـًا بـه دلیـل 
کـه در ایـن صـورت  و شـرکت سـیویار و هرم پـی بـا ابهـام بیـش از پیـش از مـا جـدا بشـوند، 
کار بـاالی قلـه را از دسـت می دادیـم. بـه عـاوه الزم بـود مجیـد را  مـا زمـان امسـال بـرای 
کشـیدمش بیرون به سـمت پژوهشـکده. آنجا حبیب را هم صدا  کنم. از سـاختمان  آرام 
کنیم. مجید به وضوح آرام شـد. جلسـٔه ما را ترک  ع را هماهنگ  زدم تا در آرامش موضو

ح خـودش را ارائـه دهد. کـرد. از او خواسـتم طـر

ع را بـه  کـه جلسـه آداپتـور را داشـتیم در انتهـای جلسـه بـا آرنـه و حبیـب موضـو بعدازظهـر 
کشـیده نشـود. مجیـد بـه شـدت نگـران بـود  کـه پـای مجیـد وسـط  کـردم  ح  نحـوی مطـر
گفتـم بـه دلیـل روان شناسـی جلسـه داری، مـا فقـط یک پیشـنهاد  کنـد!  کـه آرنـه  اذیتـش 
کـه همـان چیـزی باشـد که در جلسـه چنـد روز پیـش بحث  کنیـم  قطعـی بـه هرم پـی مـی 
ح مجیـد، سـپس وقتـی تفهیـم شـد و مهندسـان شـرکت متوجـه  شـد، یعنـی همـان طـر
گر مطلوب  ح می کنیـم که آنها فکر کننـد ا شـدند چـه می خواهیـم چنـد پیشـنهاد هـم مطر
کار بگیرنـد، از جملـه پیشـنهاد آرنـه. بعـد از ایـن جلسـه هـم بـه مجیـد  اسـت آن را بـه 

کـه آرام باشـد. کـردم  اوضـاع را منتقـل 

جلسـه آداپتـور هـم خـوب پیـش رفـت. پیشـنهاد معقول و خوبی شـده اسـت. امـا هنوز در 
کـه مـن فرهنگسـتان هسـتم با مهندسـان  کـه قـرار شـد فـردا صبـح  چنـد مـورد سـوال مانـد 

مکانیـک بحـث را ادامـه دهنـد و نتیجـه بگیرند.

91/4/26
جلسـٔه صبـح امـروز در مـورد آداپتـور بـه نتیجـه رسـید. اصاحاتـی پیشـنهاد شـد پـس از 
کاهـش یابـد. هـر سـه طـرف،  این کـه خسروشـاهی پذیرفـت وزن و ابعـاد ابـزارگان قـدری 
گـروه مکانیـک، درودی از تیـم طراحـی آداپتـور، و خسروشـاهی از تلسـکوپ های الپالمـا 
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نظرهایـی  آنجـا صحبـت می کننـد،  بـا مهندسـان  آداپتورهـا  مـورد  در  و  بازدیـد می کننـد 
کننـد تـا پرونـده طراحـی مفهومـی آداپتـور بسـته شـود. خودشـان را مکتـوب 

قلـه  اطـراف   برداشـت های  از  را  خودشـان  گـزارش  زمین شناسـی  تیـم  ابتـدا  بعدازظهـر 
کمتـر اسـت،  ع دگرسـانی سـنگ ها در مناطقـی مـدول االستیسـیته  دادنـد. بـه خاطـر نـو
گرفته ایـم  کـه پـس از بـرش 1۰ متـری قلـه بـرای نصـب محفظـه در نظـر  امـا ظاهـرًا محلـی 
محـل مناسـبی اسـت. ادامـٔه ایـن جلسـه بـا حضـور شـرکت هرم پـی انجـام شـد. آنهـا هـم 

داشـتند. زمین شناسـی  از  سـوال هایی 

محفظـٔه  ح  طـر آل ابراهیـم  مجیـد  داشـت،  حضـور  هـم  آرنـه  کـه  هرم پـی  بـا  جلسـه  در 
کـه مهندسـان هرم پـی بـدون  کـردم  چرخـان خـودش را ارائـه داد. جلسـه را طـوری اداره 
کـه بهینـه  کننـد. آنچـه قطعـی اسـت و آنچـه بـه عهـده آنهـا اسـت  ح مـا را درک  ابهـام طـر
کـردم. آل ابراهیـم بـه وضـوح اتـکا بـه نفـس پیـدا کرده بـود. وقتی یاد سـه  ح  کننـد را مطـر
کـه دیگـران او را بـه سـختی می پذیرفتنـد یـا حتـی یـک مـاه پیـش  سـال پیـش می افتـم 
کنـد ،  ح  کسـی توجـه نمی کـرد مطـر کـه  کـه نگرانـی شـدیدی داشـت چگونـه ایـده اش را 

کـه تحـول شـگرفی دیـده اسـت. خوشـحالم 

91/4/2۷
کـه از خـواب بیـدار شـدم چشـم راسـتم درسـت نمی دیـد. بسـیار نگـران شـدم. بـه  صبـح 
کلینیک مراجعـه کنم. حدود سـاعت 9 از دفتـر زنگ زدند  دفتـر نرفتـم تـا دیرتـر شـود، بـه 
کـه قـراری دارم. مجبـور شـدم بـروم. بـه سـختی رانندگـی می کـردم. به  و یـادآوری کردنـد 
کـه رسـیدم گفتـم بپرسـند کجـا دکتر چشـم پزشـک هسـت. حـدود ظهر موفق شـدم  دفتـر 
بـه بیمارسـتان بهمـن بـروم. پزشـک چیـزی در چشـم ندیـد و فقـط ویتامیـن داد. حـدس 
کنـم. بـه هـر حـال بـه دفتـر برگشـتم تـا  می زنـم ناشـی از خسـتگی اسـت و بایـد اسـتراحت 
بـه جلسـه هرم پـی برسـم. فقـط منتظـرم ایـن یکـی دو روز تمـام شـود. شـاید چنـد روز بـه 

کوه هـای شـمال پنـاه ببـرم.

سـاعت 3 قـرار مجـدد داشـتیم بـا هرم پـی. ایـن بار سـیویار هم قـول داده بـود بیاید. همه 
کـرد و  ح  ح خـودش را مطـر جمـع بودیـم بـه عـاؤه زمین شناسـان. آل ابراهیـم مجـدد طـر
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سـیویار بـه تفصیـل سـئوال می کـرد. سـیویار شـرکتی بـود که قـرار بود سـازٔه بتونی را بسـازد 
و الزم بـود از بخـش چرخـان هـم مطلـع شـود. خوشـبختانه بـا حضور زمین شناسـان همه 
ح بـود. آل ابراهیـم بـه وضـوح آرام و راضـی بـود. امـا هنـوز اسـنادی  ع سـئوال قابـل طـر نـو
آینـده،  روز  قـول داد در چنـد  بـه شـرکت هرم پـی و سـیویار داد.  بتـوان  کـه  نبـود  آمـاده 
کـه تصمیم هـای  پـس از رفتـن بـه لونـد، اسـناد را بفرسـتد. ایـن جلسـه ختـم دوره ای بـود 
گرفتـه می شـد. در ایـن جلسـه از آرنـه دعـوت نکـردم،  اساسـی مرتبـط بـا زیـر سـاخت قلـه 
چـون صحبـت بـه انگلیسـی بـرای همـکاران هرم پـی مشـکل بـود بـه هـم چنیـن بـرای 

ع خشـنود نبـود. زمین شناسـان. آرنـه از ایـن موضـو

ادامـه  خصـوص  بـه  مختلـف  ع هـای  موضو مـورد  در  کـه  آمـد  آرنـه  جلسـه  ایـن  از  قبـل 
همـکاری بـا LTG صحبـت کنیـم. صحبـت مـا تمـام نشـد. بعـد از جلسـه هرم پـی هـم بـه 
شـدت خسـته بـودم. امـا قبـل از رفتـن بـه منـزل بـه منظـور خداحافظـی پیـش او رفتـم. 
چـون هـم او و هـم مجیـد هـر دو امشـب مسـافر بودند. بـه او گفتم در مـورد تمدید قرارداد 
کنـد. راضـی نبـود، امـا راهـی نداشـت و  فکـر بکنـد. اول این کـه محـل دفتـر را بایـد عـوض 
کـه خـودش را منظـور کنـد، امـا در مـورد توربن  پذیرفـت. دوم در مـورد رقـم قـرارداد گفتـم 
کـه از همـکاری توربـن راضـی نیسـتم، و بـه  گفتـم  کنیـم.  ع دیگـری فکـر  و متـه بایـد نـو
گفـت بـه تجربـٔه  کـرد، امـا  کسـی ماننـد تومـاس را نـدارد. او هـم تاییـد  کارآمـدی  وضـوح 
کـه ارتبـاط ما شـکننده باشـد. در مورد  کـرات را طـوری پیـش نبـردم  او نیازمنـد اسـت. مذا
بهـروز هـم صحبـت کردیـم و چگونگـی ادامـه دکتـری او. گرچـه مـن تصـور نسـبتًا روشـنی 

دارم، امـا اجـرای آن هنـوز پیامـد روشـنی بـرای LTG نـدارد. 

کـرده بـود و انتظـار داشـت اربابـی بـه عنـوان  آرنـه صـورت حسـاب  سـال 2۰11 را ارسـال 
کنـد. چـون می دانسـتم قـرارداد و پرداخـت بـه بهـروز در جمـع  نماینـده پژوهشـگاه امضـا 
کـه بخـش مالـی پژوهشـگاه  گونـه بیـان شـد  گفتـم فعـًا امضـا نکنـد. علـت ایـن  آن اسـت 
کـه بـه مـا اجـازه می دهـد در صورت لـزوم به  کنـد. ایـن موضوعـی اسـت  بایـد آن را بررسـی 
LTG فشـار بیاوریم. چشـمم همان طور اسـت و گویی لکه ای سـیاه در دید چشـم راسـت 

من اسـت. 
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91/4/28
چهارشنبه

وضعیـت چشـمم نسـبت بـه دیـروز کمـی بهتر شـده اما هنوز در دید چشـم راسـت من لکٔه 
کـه کوچک تر شـده اما هنوز هسـت. محـوی وجـود دارد 

امـروز جلسـه مدیریتـی خودمـان را داشـتیم. بحـث عمـده مـا ادامـه قـرارداد بـا LTG بـود. 
کـه در  کننـد. ایـن اولیـن بـار بـود  می خواسـتم همـه در حضـور بقیـه نظـر خودشـان را ابـراز 
کـه ارتبـاط  ع صحبـت می کردیـم. کسـی موافـق ایـن نبـود  جلسـه ای راجـع بـه ایـن موضـو
قطـع شـود، بـه خصـوص حبیـب ابـراز نگرانـی می کـرد از قطـع ارتباط. سـپهر سـعی می کرد 
کافـی در اروپـا بـرای ادامـٔه  کـه در صـورت قطـع رابطـه هـم هنـوز امکانـات  کنـد  ل  اسـتدال
گرفـت. ایـن  کـرات دسـت بـاال را  کـه بایـد در مذا همـکاری داریـم. امـا همـه متفـق بودنـد 
کرد. جلسـه نکتـه جدیـدی بـرای من نداشـت جز این کـه هم صدایی مطلوب تـری ایجاد 

کافـی را بـه سـپهر و حقیقـت  کار روی قلـه را هـم بررسـی کردیـم. هشـدار  وضعیـت جـاده و 
دادم نظـارت روزانـه از ایـن بـه بعـد چقـدر مهم اسـت.

کید دارند. هنوز حقیقت و حبیب بر استخدام مدیر فنی تا

کار شبیه سـازی  قبل از جلسـٔه مدیریت جلسـه با دکتر شـیرانی و دکتر جالی برای داوری 
گـزارش  گرچـه بـا تاخیـر جالـی. جالـب اسـت هـرگاه جالـی در مقابـل شـیرانی  برگـزار شـد، 
کاشـکی از ابتـدا شـیرانی  گرفتـه و عصبـی، دسـت کم بـا تنـش، بـه نظـر می رسـد.  می دهـد 
کار جالـی دسـتاوردهایی بـرای مـا داشـته اسـت  کار می کردیـم. بـه هرحـال  را درگیـر ایـن 
ج دهد. انتظار مـن از او  و حضـور شـیرانی باعـث شـده جالـی کمـی انعطـاف بیشـتر به خـر

بیـش از ایـن بود!

بـرای اسـتراحت بـه منـزل رفتـم. امیـدوارم  کارهـای دفتـر تمـام شـد  کـه  بعدازظهـر زود 
کنـم. چشـمم رو بـه بهبـودی مـی رود امـا لکـه هنـوز هسـت. بتوانـم چنـد روز اسـتراحت 



خاطرات رصدخانٔه ملی ایران    221  

91/5/3
سه شنبه

کوه  شـنبه برای چند روز از تهران بیرون رفتم. به سـمت شـمال رفتم تا چند روز تنها در 
کـم بـود و هنـوز  گرچـه  و جنـگل باشـم. دیـروز برگشـتم. چنـد روز اسـتراحت خوبـی بـود، 
کـه بـه وبگاهم  احسـاس خسـتگی درتنـم هسـت! مسـئوولیت ها زیـاد اسـت. امـروز صبـح 
سـر زدم و بعضـی اظهارنظرهـای جدیـد را خوانـدم، از بیمـاری علمـی جامعـه خودمـان 
کـه  گـر تنهـا ایـن بیمـاری در میـان عـده ای دانشـجو و اسـتاد بـود  دوبـاره متاسـف شـدم. ا
ع افـراد ایـن روزهـا  کـم می شـد. امـا ایـن نـو کشـورم تعیین کننـده نبودنـد، نگرانـی مـن  در 
تعیین کننـده علـم، یـا مدیریـت علـم، در ایـران هسـتند، یـا از سـوی مدیـران علمـی کشـور 
ع افـراد، چنـد صباحـی در  کـه ایـن نـو حمایـت می شـوند. شـاید هـم بایـد خوشـحال باشـم 
سـطح مدیریت جامعه باشـند به نفع رشـد و رفع بیماری از جامعه اسـت. و شـاید این که 
کت باشـم، شـاهد باشـم ولی دم بر نیاورم تا هم خودم آسـوده باشـم و هم  بهتر اسـت سـا

ایـن دوران بگـذرد! سـخت اسـت.

کار جـاده و  کـه خبـر بـدی دارد: محیـط زیسـت اصفهـان جلـوی  پریـروز حقیقـت زنـگ زد 
گرفتـه اسـت. گفتـم پیگیری می کنیم. دیـروز بعدازظهر در راه تهران بودم که  قله بـری را 
کاشـان ارائـه داده و پیگیری هـا باعـث شـده  خبـرداد آقـای بهنـام اسـناد را بـه فرمانـداری 
کار می توانـد ادامـه یابـد. امیـدوارم دردسـرها بـه همیـن  اسـت فعـًا رفـع ممانعـت شـده و 
کارشناسـان محیـط زیسـت در اسـتانداری  کـه  گرچـه امـروز بـاز خبـر رسـید  انـدازه باشـد! 
گفته انـد اجـازه نمی دهنـد. بـه  اصفهـان موافقـت معـاون رئیس جمهـور را قبـول ندارنـد و 

ع حـل خواهـد شـد، امیـدوارم فقـط بی دردسـر زیـاد. هـر حـال ایـن موضـو

کـه آل ابراهیـم چنـد  امـروز متوجـه شـدم سـندهای مربـوط بـه محفظـه و ایسـتگاه قلـه را 
روز پیش برای اربابی و حقیقت فرسـتاده هنوز برای شـرکت سـیویار ارسـال نشـده اسـت. 
اولویـت  و  زمـان  بـرای  حـس  هنـوز    ]...[ کار.  در  اهمـال  همـه  ایـن  از  می کنـم  تعجـب 
کـه ایـن تعجـب را بـه او  درکارهـا پیـدا نکـرده اسـت. در تعجبـم! امـروز هـم تهـران نبـود 

کنـم! منتقـل 
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91/5/1۰
سه شنبه

ع بودم: گرفتار چند موضو این روزها 

گفتـم قبـل از سـفر  کـرد  ح  کـه وی مطـر سـفر خانـم دشـتدار بـه سـوئد: چنـد هفتـه پیـش 
کـه بایـد آنجـا انجـام دهد مشـخص کند. حـدود 1۰ روز پیش که طبق  الزم اسـت کاری را 
کـه درودی و خسروشـاهی  کـرد آن را تاییـد نکـردم و روی آن نوشـتم  روال فـرم سـفر را پـر 
بایـد نظـر بدهنـد. متاسـفانه دفتـر ایـن یادداشـت را جـدی و حسـاس تلقـی نکـرد شـاید 
کرده انـد. در ایـن  گفتـه بـود درودی و خسـرو شـاهی شـفاهًا تاییـد  چـون خانـم دشـتدار 
کـه سـفرش ماننـد گذشـته بی مسـئله خواهـد بـود سـه هفته  فاصلـه دشـتدار بـا ایـن تصـور 
کـرده بـود و بـا آرنـه هـم بـرای  یـا بیشـتر می توانـد بـه لونـد بـرود بلیـط بـرای سـفر را تهیـه 

کـرده بـود.  هتـل هماهنگـی 

]...[

91/5/16
دوشنبه

یادداشـت سه شـنبه هفتـه پیـش ناتمـام مانـد. از آن پـس بـه هیـچ گاه خسـتگی، بـه ویـژه 
کـردم.  کمـی خـودم را جمـع و جـور  در مـاه رمضـان، اجـازه نـداد یاداشـتی بکنـم. امـروز 

ناراحـت شـدم از این کـه بعضـی رویدادهـای مهـم از دسـتم بـه در رود و ثبـت نشـود.

کارهـا بـه شـدت پاییـن  اول این کـه ایـن چنـد هفتـه احسـاس می کنـم توانـم بـرای انجـام 
یـا تصمیمـی جـدی بگیـرم. مسـئله  کاری فکـری بکنـم  گـر قـرار باشـد  ا بـه ویـژه  آمـده، 
کـردم. قـرار شـد اواخـر مـرداد بـرود. بـا آرنـه و متـه از یـک سـو و  دشـتدار را باالخـره حـل 
کـردم. مـدت سـفرش را بـر خـاف نظـر خـودش و  بـا خسروشـاهی و درودی هماهنـگ 
گذشـت بـا  کـردم. می دانـم بخشـی از آن بـه مرخصـی خواهـد  آرنـه فعـًا دو هفتـه تعییـن 
ع بـا  خانـواده. علی االصـول اشـکال نـدارد، شـاید هـم بـه نفـع پـروژه باشـد، امـا در مجمـو
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کـه  ح و صـاح دانسـتم  گرفتـن »روانشناسـی« دیـدار از لونـد توسـط همـکاران طـر درنظـر 
کنـم. اینجـا قـدری سـخت گیری 

چنـد هفتـه دیگـر قـرار اسـت مهندسـان مکانیک به مدت چهـار هفته به لونـد بروند. این 
برنامـه هـم درسـت تنظیـم نشـده اسـت. تنهـا دلیـل اصلـی موافقـت مـن بـا ایـن سـفر ایـن 
گرنـه بـه نظـر نمی رسـد بیـش از دو هفتـه الزم باشـد  کـه تشـویقی بـرای آنهـا باشـد و  اسـت 

کار آنهـا راضی ام. گـروه و پیشـرفت  ع از رفتـار ایـن  بـه سـفر برونـد. در مجمـو

کارهای  گـروه، درگیـر  روزهـای گذشـته بـه غیـر از تاطم هـای مرتبـط بـا LTG و سـفرهای 
کارهـای پیمانـکاران و مشـاوران هسـتیم. باالخـره  مربـوط بـه قلـه و قـرارداد یـا پیگیـری 
کارگاه  گرچـه قـراردادی نـدارد، امـا  کار جـاده شـروع شـده اسـت و شـرکت زریـن سـپاهان 
کامـو، تجهیـز کرده انـد و دارند آماده  کیلومتـر 2.5 از جـادٔه آسـفالت موجـود بـه  وسـیعی در 
کـه فـردا در قلـه از نزدیـک  کامـو برویـم  می شـوند بـرای قله ُبـری. امشـب قـرار اسـت بـه 

کنیـم.  نقطه هـای عامت گـذاری شـده را بررسـی 

چندیـن جلسـه هـم بـا شـرکت هرم پـی و سـیویار داشـتیم در مـورد سـاختمان قلـه و نیـز 
کامـو. هـر دو کاری را بـه دسـت گرفته انـد و کمابیـش طبـق زمان بنـدی پیـش  سـاختمان 
کار بتن ریزی در قله قبل از فصل سـرما چندان ممکن نباشـد،  می روند. به نظر می رسـد 

کـرد.  امـا مـن هنـوز قطـع امیـد نکـرده ام و شـاید بتـوان آن را ممکـن 

گروهی از استادان صنعتی اصفهان جلسه داشتم. در مورد بخش چرخان محفظه با 

شـرکتی در شـهرک علمی-تحقیقاتـی اصفهـان دارنـد و توانـا بـه نظر می رسـند. گرچه این 
کردیـم امـا بـه نظـرم ایـن شـرکت تواناتریـن باشـد.  گهـی  ع را در روزنامه هـا آ هفتـه موضـو

کت هـای رسـیده را بررسـی می کنیـم. هفتـٔه آینـده پا

سـاخت HSB خوب پیش می رود. بخشـی از نقشـه های سـاخت آماده شـده اسـت. این 
هفتـه بیـدار و جنـاب در شـهر مشـغول شـناخت بـازار بودنـد بـرای خریـد قطعـات. بـه نظـر 
کـرد و آمـاده شـد بـرای بسـتن قـرارداد بـا  می رسـد از هفتـه آینـده بتـوان خریـد را شـروع 

کـه در آن سـاخت و/ یـا تسـت انجـام شـود.  کارخانـه ای 
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کـه بایـد اربابـی  کارهـای اداری مانـده اسـت  برون سـپاری پیـش مـی رود. هنـوز بخشـی از 
کـه امـور متعـارف اسـت. بـه هر حـال باید منتظر باشـم تا اولین حقـوق را آن  انجـام دهـد، 
گفـت فـاز جدیـدی در عملیـات بخـش اداری  کنـد تـا بشـود  کارکنـان پرداخـت  شـرکت بـه 

ما شـروع شـده اسـت. 

امـروز موفـق هـم شـدیم جلسـه ای هـم بـا آقـای الریجانـی داشـته باشـیم. اصـرار مـا در 
کـه در اصفهـان داریـم. شـاید بشـود اوائـل  جلسـه بـا اسـتاندار بـود بـرای توجیـه امـوری 
کاشـان-کامو برگزار شـود و به قله هم سـر زد. در این صورت خیال  هفتٔه آینده جلسـه در 
کـه همگـی را مکتـوب  مـا بسـیار راحت تـر خواهـد شـد. مشـکات اجرائـی دیگـری هـم بـود 

گرفتیـم.  کردیـم و امضـاء هـای الزم را 

کـردم چنـد پیـام بـرای آرنـه فرسـتادم و پیامـی هـم بـرای  امـروز تـوان خـودم را هـم جمـع 
تاپیـو در فنانـد. در ایـن امـور آخـر نزدیـک بیـش از یـک مـاه اسـت که قـرار بود آرنـه زمانی 
کـه خبـری قطعـی نیامـد. امـروز  را بـرای بازدیـد از تورکـو در فنانـد بـا تاپیـو هماهنـگ کنـد 
کـه او هـم بـا هـر سـه  کـردم  خـودم بـه تاپیـو نوشـتم و سـه تاریـخ بـرای بازدیـد پیشـنهاد 
کنـم. پیام هـای بعـدی در مـورد سـند  کـرد. قـرار شـد خـودم روز بازدیـد را تعییـن  موافقـت 
محفظـه، بـا هماهنگـی مجیـد، برنامـٔه خانـم دشـتدار، برنامٔه مهندسـان مکانیـک، و نیز 
کـه بـرای آل ابراهیـم مشـکل شـده  تغییـر نـدادن در پیشـنهاد مجیـد بـرای محفظـه بـود 
کـه ایـن  ح جدیـدی بـود. االن  بـود، چـون ظاهـرًا آرنـه بـه مـوازات او مشـغول دادن طـر
کارهـا  کـه صبـح داشـتم، چگونـه ایـن  یادداشـت را می نویسـم تعجـب می کنـم بـا ضعفـی 
انجـام شـد! امشـب هـم قـرار اسـت بعـد از افطـار در الرک به کاشـان برویم و صبـح به قله!

91/5/18
چهارشنبه

کاشـان رسـیدیم. خوب اسـت توضیـح بدهم بعد  صبـح: دیـروز سه شـنبه، 1:3۰ صبـح به 
کاشـان از راننـده و  کـه بـرای سـفر بـه  از ایـن همـه سـفارش از بیـش از یـک سـال پیـش 
ماشـین شـناخته شـده و امتحـان شـده اسـتفاده بکنیـم، بـاز هم ماشـینی که بعـد از افطار 
روز دوشـنبه به دنبال ما آمد یک پراید و راننده ای ناشـناخته بود. خیلی عصبانی شـدم 
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کـردم. امـروز هم بایـد دفتر را  گلـه  کـه در سـازماندهی مشـارکت داشـت سـخت  و از اربابـی 
کنـم از ایـن همه شـلختگی!  توبیـخ 

صبـح سـاعت 6:3۰ هـم بهنـام آمـد و بـه سـمت کامـو حرکـت کردیـم. صبحانـه را در دفتـر 
کیلومتر 2.5 راه رصدخانه رفتیم  کارگاه راه سـازی زرین سـپاهان در  خوردیم و به سـمت 
بـود. بسـیار  کارگاه چشـم گیری  آنهـا هـم هم زمـان رسـیدند.  کارشناسـان  کـه مدیـران و 
کار بودنـد.  گرفتـه بودنـد و وقتـی مـا رسـیدیم بولدوزرهـا در چنـد نقطـه مشـغول  جـدی 
کـف جـاده بودنـد  حتـی در بیـن راه در ابتـدای جـادٔه رصدخانـه مشـغول نمونه بـرداری از 

بـرای ارسـال بـه آزمایشـگاه. بـه نظـر بسـیار حرفـه ای می رسـیدند.

مشـترکًا بـا زرین سـپاهان بـه قلـه رفتیم. آقـای کاظمی، نقشـه برداری که جاده دسترسـی 
کـرده بـود نیـز حضـور داشـت. بیـن راه در چنـد نقطـه پیـاده شـدیم  را پیـدا و نشـان گذاری 
کار اصلـی مـا بازدیـد از عامت هـای آقـای  کردیـم.  و چگونگـی اصـاح جـاده را بررسـی 

کاظمـی بـرای انفجـار در قلـه بـود و تسـطیح آن تـا نقطـه 1۰- راس موجـود قلـه.

نقطه گذاری هـا بسـیار روشـن بـود. اشـکالی بـه نظـر نمی رسـید. جـز این کـه آن جـا متوجـه 
کـه پـس از بـرش 1۰- متـر یـک منطقـه زمینـی شـاید بـه طـول بیـش از ده متـر بـه  شـوم 
کـه احتمـااًل بهتـر اسـت پـر شـود. این را بایـد امـروز در تهران بررسـی کنیم تا  وجـود می آیـد 

کنـد. بازسـازی شـیب ادامـٔه قسـمت تخـت معنـی پیـدا 

در بـاالی قلـه بحثـی هـم در گرفـت در مـورد نقطه های برف گیر جاده که بهنام مشـخص 
کاظمـی  متـر.   -2۰۰ ارتفـاع  در  طـول  کیلومتـر  یـک  حـدود  در  خصـوص  بـه  بـود.  کـرده 
می گفـت هیـچ جـادٔه دیگـری نیسـت. بعضـی نظرهـای دیگـر هم دادنـد. اما سـرانجام به 
هنـگام برگشـت از قلـه در اطـراف همـان نقطـه سرکشـی شـد، به نظر رسـید حـرف کاظمی 
کنـد. امـا پیشـنهاد موقـت  درسـت اسـت. قـرار شـد شـرکت زرین سـپاهان دقیق تـر بررسـی 
کـه جـاده در امتـداد همیـن نقطه گـذاری قبلـی احداث شـود و یکی دو سـال  آنهـا ایـن بـود 
گـر  تجربـه شـود. شـاید بـه هنـگام تـردد بـا برف روبـی مناسـب نگرانی هـا برطـرف شـود، ا

کـردن بیشـتر!  نـه، همیشـه راه هایـی وجـود دارد بـرای ایمـن 
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کردیـم. انصافـًا امکانـات خوبـی  در راه بازگشـت بـا دقـت بیشـتر ماشـین آالت را بررسـی 
کـردن  سـوراخ  بـرای  ماشـین(  )متـه  درل  ماشـین  دو  جملـه  از  کرده انـد.  آمـاده  آن جـا 
گـروه بـا بهتریـن سـرعت می تواننـد  کـه انفجـار الزم دارد. شـک نـدارم ایـن  نقطه هایـی 

را پیـش ببرنـد.  کار 

کامـو رسـیدیم بـرای اسـتراحت و ناهـار و ضمـن آن آقـای  امـا ظهـر حـدود سـاعت 1:3۰ بـه 
بـرای  مشـاور  شـرکت  پیشـنهاد  و  قـرارداد  ع  موضـو زرین سـپاهان  مدیرعامـل  حسـینی 
کـه نبـود،  کـرد. در اینجـا الزم بـود حقیقـت حضـور داشـته باشـد  ح  تصحیـح آن را مطـر
ک دولـت در مـورد زمیـن بـاغ الرک پیـش  کاری فـوری در بخـش مستندسـازی امـا چـون 
آمده بود و الزم بود تهران بماند. من هم اصراری نداشـتم بحث متوقف شـود. حسـینی 
ع می کردنـد  ل های متنـو کارشناسـان ارشـد آن جـا اسـتدال و آقـای مهنـدس شـهدادی از 
کـه ایـن پیشـنهاد قابـل اجـرا نیسـت. بـه ویـژه شـهدادی تمایـل داشـت بـه آیین نامه ها و 
کنـد و احتمـااًل بی خبـری مـن از مـوارد. امـا نگذاشـتم  روال هـای سـازمان مدیریـت تکیـه 
کـه چنـدان  کـردم آنهـا را  کشـانده شـود. قانـع  ل بحـث بـه انحـراف  ع اسـتدال بـا ایـن نـو
تـا هفتـٔه دیگـر  را  ع  این کـه مـن خـودم موضـو را درسـت نمی بینـد و دیگـر  ع  هـم موضـو
نهایـی می کنـم و آنهـا الزم نیسـت نگـران باشـند. بـه هـر صـورت خواسـتم پیشـنهادهای 

مشـخص خـود را مکتـوب بدهنـد.

کـه  کردیـم. ۷:3۰ شـب تهـران بودیـم. خوشـحالم  کاشـان حرکـت  بعدازظهـر حـدود 4 از 
ایـن سـفر انجـام شـد و اشـراف جزئی تـری نسـبت بـه امـور زیـر سـاخت رصدخانـه پیـدا 

کنیـم. گونـه سـفرها را بیشـتر  کـردم. بایـد تعـداد ایـن 

ع داشـت و شـاید  در تمـام مـدت بـه خسـتگی خـودم فکـر می کـردم و این کـه ایـن سـفر تنـو
از خسـتگی مـن می کاسـت، امـا همیـن شـب در خانـواده اتفاقاتـی افتـاد )سه شـنبه شـب، 
کـه مشـغول نوشـتن این یادداشـت هسـتم، در  کـرد و امـروز صبـح  دیشـب( کـه خسـته ترم 
صبـح روز قـدر ضربـت خـوردن حضـرت علـی، و در سـکوت در پژوهشـکده، هنـوز سـردرد 

ناشـی از آن اذیتـم می کنـد! خـدا بـه خیـر بگذرانـد.
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ح نواندیشـان، مشـاور مـادر راه،  کـه شـرکت طـر کـردم  گلـه  امـروز چهارشـنبه از حقیقـت 
کـه بـه ایـن طریـق نمی تـوان بـه امضـا  گفتـم  بـا سـرعت زرین سـپاهان حرکـت نمی کنـد و 

قـرارداد رسـید و بایـد از مشـاور حرکـت بیشـتری خواسـت.

91/5/21
شنبه

کنـد. امـروز  ع را پیگیـری  کنـدی مشـاور باعـث شـد حقیقـت موضـو ابـراز نگرانـی مـن از 
گذاشـتند در جلسـٔه مشـترکی بـه توافـق برسـند. بعدازظهـر هـر  صبـح هـر دو شـرکت قـرار 
کـه مانـده  گـر هنـوز اشـکالی هسـت برطـرف شـود. تنهـا مـوردی  کـه ا دو بـه الرک آمدنـد 
کـه در همـان 5 دقیقـٔه اول حـل شـد. خوشـحال شـدم از  بـود مقـدار پرداخـت اولیـه بـود، 
این کـه فشـار مـن بـه دو نفـر باعـث شـد توافـق سـریع بـه دسـت آیـد. همان جـا قـرارداد را 
کـردم. خوشـحالی دیگـر مـن که طبق قولـی که به زرین سـپاهان در  آمـاده کردیـم و امضـا 

کار انجـام شـد.  کنـم،  کـه اوائـل ایـن هفتـه قـرارداد را نهایـی  کامـو داده بـودم، 

بعد از آن جلسـٔه دیگری داشـتیم با هرم پی و سـیویار. آل ابراهیم هم به صورت ویدوئی 
گـزارش دادنـد. حضـور مجیـد هـم مثبـت بود. هـم در جریان قـرار گرفت   حاضـر بـود. آنهـا 
کار  کـه بـه دقـت بیشـتر در پـروژه کمـک می کـرد.  و هـم سـئوال های جزئـی خوبـی داشـت 

آنهـا هـم خوب پیـش می رود.

فعـًا نگرانـی عمـدٔه مـا بـرش قلـه اسـت. همـه چیـز آمـاده انفجـار اسـت، امـا معلوم نیسـت 
گفتـه شـده بـه علـت اجـاس  کـه  مـواد ناریـه بـه موقـع بـه دسـت مـا برسـد. بـه خصـوص 
سـران عـدم تعهـد در شـش شـهریور از 25 مـرداد دیگـر مـواد ناریـه تحویـل نخواهنـد داد. 
نمی دانـم روزهـای آینـده موفـق بشـویم یـا نـه، امـا تمـام سـعی خودمـان را می کنیـم. قـرار 
کاری نکـرده اسـت. شـش مـاه یـا  گویـی  بـود الریجانـی بـا اسـتاندار قـراری بگـذارد ولـی 
کـه ایـن روزهـا بسـیار الزم تـر شـده اسـت.  کـه منتظـر چنیـن قـراری هسـتیم  بیشـتر اسـت 

نمی دانـم چـرا طفـره مـی رود؛ مسـائل شـخصی یـا سیاسـی؟
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کارمـان خیلـی عقـب می افتـد.  گـر قبـل از اجـاس موفـق بـه دریافـت مـواد ناریـه نشـویم  ا
شـاید هـم امسـال دیگـر بـه بتون ریـزی بـاالی قلـه نرسـیم.

کـردم. ایـن  آخـر هفتـه هـم بـه تفصیـل بـا آل ابراهیـم در مـورد نقشـٔه بـرش قلـه صحبـت 
کـه محـل دادن شـیب همـراه قلـه در جنـوب  نقشـه آمـاده شـده اسـت. کمـی ابهـام داریـم 
کجـا باشـد؟ مشـکات LTG هـم هنـوز پابرجـا اسـت. هفتـٔه پیـش توربـن تمـاس  غربـی 
ع چیسـت ظاهرًا مواردی را آرنـه به او منتقل  گرفتـه بـوده اسـت بـا خسروشـاهی که موضو

کـرده بـوده اسـت. همـٔه آنهـا هـم نگـران هسـتند! 

91/5/26
پنج شنبه

ایـن هفتـه بیشـترین پیگیـری در مـورد برگـزاری جلسـه در اصفهـان بـا اسـتانداری بـود، 
کار مرتبـط بـا قله بـری. جلسـٔه اصفهـان برگـزار نشـد. بـه نظـر می رسـد بـه  و نیـز پیشـرفت 
یـا ضـروری نمی دانـد. مسـئله ای اسـت  یـا نمی خواهـد جلسـه بگـذارد  دلیلـی الریجانـی 
امـا  مـی رود  پیـش  جـاده خـوب  کار  کنـم.  پیگیـری  نمی خواهـم  دیگـر  عمیقـًا سیاسـی! 
قـرار  کـه  سه شـنبه  شـنیدم  دیـروز  اسـت.  باقـی  کان  کمـا ناریـه  مـواد  و  قله بـری  مشـکل 
کننـد، انجـام شـده اسـت. از  بـود نماینـدگان نیـروی انتظامـی از اصفهـان از قلـه بازدیـد 
نتیجـه هنـوز خبـری نـدارم جـز این کـه دیـروز از زریـن سـپاهان اطـاع دادنـد تا 12 شـهریور 
کارمـان بسـیار عقـب  ع اسـت و بـه ایـن ترتیـب  نقـل و انتقـال مـواد منفجـره )ناریـه( ممنـو
گر به  افتـاده اسـت! هنـوز امیـدوارم در هفتـٔه آینـده خـود اسـتان ایـن مسـئله را حـل کنـد. ا
کنیـم بـه صفـر نزدیـک  12 بکشـد، احتمـال این کـه امسـال بتوانیـم در قلـه بتون ریـزی 

می شـود و هیـچ یـک از اهـداف مرتبـط بـا قلـه بـه سـرانجام نخواهـد رسـید.

کرده اسـت.  کرده ام. شـبکیه چشـم راسـت خونریزی پیدا  این روزها مشـکل چشـم پیدا 
پزشـک معالـج می گفـت تشـنج ها واضطراب هـای کاری یکـی از علل عمده اسـت.

هنـوز رابطـه بـا LTG بـه صـورت متعـارف در نیامـده اسـت. تمایـل همـکاران بـه رفتـن به 
کـدام منافعشـان باعـث می شـود »قالـی را به یک  کار را سـخت تر می کنـد. هـر  سـوئد کمـی 



خاطرات رصدخانٔه ملی ایران    229  

طـرف بکشـند«. آرام تریـن آنهـا سـپهر اسـت که از این حیـث قابل تقدیر اسـت. چند هفتٔه 
ع فعـال  کم تـوان بـودم و نمی توانسـتم در جهـت حـل موضـو گـون  گونا گذشـته بـه دالئـل 
کنـم و اوضـاع را دوبـاره بـه دسـت بگیـرم. این  بشـوم. تـازه دیـروز توانسـتم توانـم را جمـع 

ح انرژی گیر اسـت. گاهـی مدیریـت این طـر کـه می بینـم چقـدر  گونـه مـوارد اسـت 

بـه نظـر می رسـد برون سـپاری نهایـی شـد. شـرکت دانـش سـپهر آمـاده پرداخـت اولیـن 
حقـوق بـه تیـم رصدخانـه در هفتـٔه آینـده می شـود. کاری سـخت بـه ثمر رسـید. بـه آیندٔه 
کامًا بومی شـده.  که شـرکتی بشـود در نهایت تلسکوپ سـاز! با دانش فنی  آن امیدوارم ، 

کار راضی هستم.  کامو دارد نهایی می شـود. از این قسـمت  نقشـٔه سـاختمان رصدسـرا در 
کـه در اوائـل پاییـز  بـه نظـر می رسـد بـدون تشـنج پیـش خواهـد رفـت. برنامـه ایـن اسـت 

کار سـاخت و سـاز شـروع شود.

91/6/4
شنبه

کـه روز چهارشـنبه بـه شـدت  گذشـته نسـبتًا آرام بـود، بـه جـز مشـکل چشـم مـن  هفتـٔه 
کاهـش یافـت. پیگیـری بـا دکتـر معالـج  خـراب شـد و دیـد چشـم راسـت مـن بـه شـدت 
کـه می خواسـتم  قلـب بـرای حـذف قـرص بی نظمـی قلـب نتیجـه نـداد. چهارشـنبه شـب 
کنـم عمًا چشـمم نمی دید  اسـاید بـرای همایـش دبیـران فیزیـک کشـور در زنجـان تهیه 
کنم.  که می خواسـتم سـفر را لغو  و چشـم چپ هم از اضطراب مشـکل داشـت، در حدی 
گویـی هیـچ مشـکلی دیگـر در چشـم نبـود.  امـا پنج شـنبه بعدازظهرکـه از زنجـان برگشـتم 
کـه حـاال به  گرفتـه بـود  کـرده بـود و جلـوی نقطـه زرد شـبکیه را  ظاهـرًا لکـٔه خونـی حرکـت 
کـه  کنـون  کاهـش یافـت و هنـوز ادامـه دارد! ا کنـاری رفتـه! امـا دیـروز مجـددًا دیـد مـن 

شـنبه صبـح اسـت و مشـغول نوشـتن بـه سـختی می نویسـم.

امـروز از حـدود 3 صبـح بیـدار شـدم و همـه اش به کارهای رصدخانه فکـر می کردم. منجر 
گـروه مکانیک، آقای   ،LTG کـه چند پیام جدی بفرسـتم برای همکاران در بـه ایـن شـد 
کـه نگرانـم بحـران جدیـدی ایجـاد   LTG حقیقـت در مـورد تاخیـر در پرداخـت اقسـاط
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کـه مـروری باشـد بـر پـروژه.  کنـد، و برنامه ریـزی بـرای همایـش یـک روزه ای در مهرمـاه 
کمـی ذهنـم منظم تـر شـد. کنـم در هـر فصـل.  گردهمائـی را ادواری  ع  می خواهـم ایـن نـو

از طریـق شـرکت دانـش سـپهر  ح  کارمنـدان طـر اولیـن حقـوق  گذشـته سـرانجام  هفتـٔه 
گذاشـتیم حـاال بایـد  کار شـروع شـد و مرحلـٔه مهمـی را پشـت سـر  پرداخـت و باالخـره ایـن 
نگران حفظ و رشـد آن باشـیم. این شـش ماه آینده دوران تثبیت این روند خواهد بود.

مصاحبـه بـا 11 شـرکت متقاضـی بـرای سـاخت بخـش چرخان محفظه چهارشـنبه شـروع 
شد.

91/6/5
یکشنبه

کلمه هـای صفحـه پیـش خسروشـاهی از لونـد تلفـن زد. نگـران  دیـروز بـا نوشـتن آخریـن 
ح کند. سـعی کردم از طریـق Google Talk  یا  کـه می خواسـت بـا من مطر مسـئله ای بـود 
کـه نشـد. تلفـن زدم و بـه تفصیل صحبـت کردیم. کنیـم  روش هـای دیگـر بـا او صحبـت 

مـی گفـت اینجـا )لونـد( اوضـاع خیلـی آشـفته اسـت. توربـن که نیسـت، به مرخصـی رفته 
گـر  کنـد، فقـط ا کـه دیگـر نمی توانـد بـا رصدخانـٔه ملـی همـکاری  گفتـه اسـت  اسـت. متـه 
بـا خانـم  کـه قـرار بـود  کنـد،  بشـود ایـن روزهـا اطاعـات اپتیـک و نرم افزارهـا را منتقـل 
کـه  را می هـد  ایـن  بـوی  کنـد. می گفـت همـه چیـز  احمـد درودی هماهنـگ  و  دشـتدار 
کننـد. بسـیار نگـران بـود و می گفـت ظاهـرًا  می خواهنـد LTG را بعـد از سـپتامبر منحـل 
کـه  کنـد. صحبـت ایـن بـود  آرنـه قـرار اسـت امـروز )شـنبه( بـه هتـل بیایـد و بـا او صحبـت 
کـرون/ 3۰۰هـزار یـورو مربـوط بـه ضمانـت تحصیـل بهـروز رابـه  نکنـد آرنـه  3۰ میلیـون 
گذاشـته  و حتـی رسـمًا بـه دانشـگاه هـم اطـاع نـداده و نکنـد خـودش  حسـاب خـودش 
پـول را در صـورت تعطیلـی LTG بـر دارد. می گفـت در آن جـا آشـفتگی زیـاد اسـت. بـه هـر 
گویـی از دیـد مـا همـه  کـه  کنـد  کـه طـوری رفتـار  کـردم  حـال بـا او بـه تفصیـل صحبـت 
گـر چـه بـا مبلـغ پرداختـی  کنیـم.  چیـز روشـن اسـت و مـا می خواهیـم قـرارداد را تمدیـد 
کنـد اطاعـات مربـوط بـه اپتیـک را در حـد ممکـن تیـم مـا  کوشـش  کمتـر. از طـرف دیگـر 



خاطرات رصدخانٔه ملی ایران    231  

که تشـنج به همراه داشـته باشـد از خود نشـان  کنش یا رفتار  کند. و هیچ گونه وا دریافت 
ندهـد. معلـوم اسـت تیـم لونـد به شـدت گیج اسـت. حـدس می زنـم آرنه رفتـار دوگانه ای 
کار نامناسـبی انجـام داده و نگـران تبعـات آن اسـت.  کـه  می کنـد و ناشـی از ایـن اسـت 
رفتـار او چنـدان معقـول نیسـت. همیـن دو روز پیـش مبادلـه پیامـی بسـیار خوشـایند بـا 
کـرده اسـت. تیـم مـا  هـم داشـتیم ولـی بـه مـوازات او صحبت هـای ناخوشـایند در لونـد 
هـم شـاید چـون چنـدان توجیـه نیسـت، هـر حرکتـی را بسـیار بیـش از آنچـه الزم اسـت زیر 

ذره بیـن بـزرگ می بینـد!

کـه  پـس از آن دیـروز جلسـه بـا 5 شـرکت داشـتیم. نتیجـه بسـیار بهتـر از آن چیـزی بـود 
فکـر می کـردم. چنـد شـرکت قابـل شناسـایی کردیـم، و نیـز گروه دکتـر دورعلی از دانشـگاه 
او نداشـتیم. بحـث مفصلـی  بـا  بـا سـرن  کـه تجربـه خوبـی در مـورد همـکاری  شـریف، 
هـم دیـروز بـا تیـم خودمـان داشـتیم در مـورد این کـه چگونـه بـه نتیجـه برسـیم. امـروز 

کنیـم.  بعدازظهـر قـرار اسـت مجـددًا در ایـن مـورد بحـث 

ع انفجـار در قلـه و تسـطیح بـه نظـر می رسـد متاسـفانه موکـول می شـود بـه بعـد از  موضـو
کارمـان زیـاد عقـب می افتـد، امـا چـاره ای  اجـاس سـران غیرمتعهدهـا در هفتـٔه آینـده. 

کارهـا روال عـادی خـودش را طـی می کنـد. نیسـت. بقیـه 

کـه در سـه هفتـٔه آینـده بایـد سـندهای طراحـی مفهومـی تمـام و  بـه همـه اطـاع داده ام 
نهایـی شـود. یعنـی هفتـٔه آینـده بحـث اداپتـر در لونـد بـه نتیجـه برسـد، اپتیـک بسـته 
از حـد سـخت  را پیـش  کار  لونـد  شـود، و سـپس مکانیـک. امیـدوارم تشـنج موجـود در 

نکنـد.

بـرای  لونـد،  بـه  آنهـا  از سـفر  قبـل  تیـم مهندسـی،  بـا  داشـتیم  بعدازظهـر جلسـٔه داخلـی 
بررسـی چگونگـی انتخـاب شـرکت ها و نیـز چگونگـی بررسـی پیشـنهاد آنهـا. خـوب شـد 
کردنـد. نتیجـه مطلوبـی بـه دسـت آمـد. گرچـه هنوز  کـرات مشـارکت  کـه همـه در ایـن مذا
کـه به این  مطمئـن نیسـتم بـه کجـا برسـیم. سـعی کردم پیشـنهاد به طریقی پخته شـود 
ابهـام پاسـخ بدهـد. بعیـد نمی دانـم در خـال همیـن فرآینـد مسـئله مدیـر فنـی هـم حـل 

شـود یـا بـه راه حـل نزدیـک شـود.
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کـه چـه صحبت هایـی دیـروز بـا آرنـه  گـزارش داد  کـردم.  آخـر وقـت بـا حبیـب صحبـت 
کـرده بودند.  کـرده اسـت. آرنـه بـه هتـل او رفتـه بـود و حـدود سـه سـاعت بـا هـم صحبـت 
کلیدی مشـکل  صحبت هـا مفصـل بـوده اسـت. ظاهـرًا حبیب سـعی کرده بـود نکته های 
کـره که به دسـت  کـه از ایـن مذا کنـد. مهمتـر از نتیجـه ای  ح  مـا را بـا او و همکارانـش مطـر
گفتـه  کـره و صحبـت دو نفـره آنهـا بـوده اسـت. بـه حبیـب  آمـده بـه نظـر مـن، نفـس مذا
کنـد شـکننده نباشـد، بـه شـکنندگی کمـک نکند. به نظر می رسـد  کـره سـعی  بـودم در مذا
کـره حبیـب بـا آرنـه، و چنـد هفتـه پیـش صحبـت تلفنـی  همین طـور شـده اسـت. ایـن مذا
کار را  کـه ایـن  کـردم  توربـن بـا او، نقشـی تعیین کننـده در روابـط مـا نداشـت، امـا توصیـه 
کـرد که این  کـه عاقه منـد بـه این امور اسـت. می شـد هم تلقی  کنـار نگـذارد. می دانسـتم 
کـه حـاال  کار او مداخلـه ای در امـور مدیریتـی اسـت. تفـاوت بـا سـال های پیـش ایـن اسـت 
از قبـل بـا مـن در میـان می گـذارد و اجـازه می گیـرد. ایـن پیشـرفت قابل ماحظه ای اسـت 

و تمریـن بسـیار موثـری بـرای رشـد قابلیت هـای مدیریتـی او اسـت.

91/6/8
چهارشنبه

از دیـروز تهـران بـه مناسـبت اجـاس )16-امیـن( سـران جنبـش غیرمتعهدهـا تعطیـل 
گهـان بـا خانـواده به بروجـرد آمدیم ،گرچه دیشـب فکر می کـردم به دفتر  شـد. امـروز بـه نا

خواهـم آمد. 

گام برداشـته شـد  در طـول سـفر بـه رصدخانـه و امـور برون سـپاری فکـر می کـردم. اولیـن 
گـروه مهندسـی مـا بـه شـرکت دانـش سـپهر منتقـل شـد. هرچـه فکـر  و بخـش دفتـری و 
امـور  گرفتـن  عهـده  بـه  منظـور  بـه  دوم  شـرکت  کـه  می شـوم  ایـن  بـه  متمایـل  می کنـم 
رصدخانـه داری الزم اسـت تشـکیل شـود. پریـروز قبـل از تعطیلـی با سـپهر اربابی صحبت 
کارهـای اداری مربوط به  کنـد. چنـدان متمایـل نبـود، چـون  کـه در ایـن مـورد فکـر  کـردم 
گفتـم بخشـی از ایـن خسـتگی و حجـم  کـرده بـود.  گام برون سـپاری خسـته اش  اولیـن 
کـم داشـتیم. حـاال 6 مـاه تـا آخـر سـال وقـت هسـت و  کـه فرصـت  کار بـه خاطـر ایـن بـود 

کار را پیـش بـرد. می شـود بـه آرامـی 



خاطرات رصدخانٔه ملی ایران    233  

 به نظر من ما دست کم سه شرکت می خواهیم:

شرکت تلسکوپ ساز )دانش سپهر و تحول شکلی آن(. 1
شرکت رصدخانه داران . 2
شرکت ابزارگان سازی رصدی . 3

شـرکت دوم خـوب اسـت خـود سـپهر بـا بهنـام و نیـز دکتـر درودی و شـاید دکتـر توسـلی 
تاسـیس شـود و وابسـته باشـد بـه شـرکت البـرز. شـرکت سـوم خـوب اسـت خسروشـاهی و 
کننـد. آن را می گـذارم بـه سـلیقٔه خسروشـاهی. بایـد بتواند هـم توانایی  دیگـران تاسـیس 
خـودش را در ایـن زمینـه نشـان بدهـد و هـم طبـق سـلیقٔه خـودش آن را به وجـود بیاورد. 
شـاید در ایـن مـورد هـم سـلیقه نباشـیم. پـس فاصلـه گرفتـن از آن بـه نفـع پـروژه و به نفع 

کشـور است. 

کمی شـل شـده اسـت و به ظاهر پیگیر نیسـت. به نظرم می رسـد  درمورد ابزارگان حبیب 
گذاشـته ام مـاه  تاسـیس شـرکت را دارد جـدی می گیـرد تـا امـور از طریـق آن انجـام شـود. 
ع را پیگیـری کنـم. فعـًا او هـم درگیـر اداپتـر به  کـه کمـی سـرمان خلـوت شـد موضـو آینـده 

نظـر می رسـد امـا صبـر می کنـم تـا هفتـه دیگـر اوضـاع قدری روشـن تر شـود.

مـاه  شـهریور  آخـر  را  مفهومـی  طراحـی  فـاز  شـده  کـه  هـم  صـوری  طـور  بـه  می خواهـم 
طراحـی  خاصه شـده  سـند  یـک  ببنـدم؛  را  اسـناد  مجموعـه  کنـم،  اعـام  پایان یافتـه 
کنـم بـه عـاؤه مجموعـه اسـناد طراحـی مفهومـی. سـپس رسـمًا شـروع  مفهومـی منتشـر 
کنـم. بـه لحـاظ روانـی ایـن امـر بسـیار اهمیـت  طراحـی جزئـی و طراحـی سـاخت را اعـام 
هنـوز  گرچـه  اسـت  شـده  سـاخت  و  جزئـی  طراحـی  فـاز  وارد  کنـون  ا هـم  محفظـه  دارد. 
کارکـردی« آن را هـم  طراحـی مفهومـی آن تمـام نشده اسـت: حتـی یـک سـند »طراحـی 
بـه سـئوال  بـا توجـه  امـا  را فرسـتاده اسـت.  ح خـود  ایـن روزهـا طـر آرنـه  گرچـه  نداریـم؛ 
کـه چقـدر زیرزمیـن باشـد می خواهـم هنـوز نظـر اعضـای شـورای  بخـش سـرویس در قلـه 

بگیریـم.  تصمیـم  سـپس  و  بپرسـم  را  بین المللـی 

بودجه هـای امسـال وضعیـت مشـخصی نـدارد. آن چـه مصـوب اسـت حـدود 14 میلیـارد 
بایـد  پـس  برسـد.  مـا  بـه دسـت  رقـم  ایـن  نیسـتم حتـی ٪5۰  امـا مطمئـن  اسـت  تومـان 
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کـه حتمـًا کارهـای ضـروری انجـام شـود. هفتـٔه آینـده قبل از سـفر به  اولویت بنـدی کنیـم 
کار انجـام شـود. لونـد و تورکـو بایـد ایـن 

از 2۰  آینـده. پـس بعیـد می دانـم قبـل  اواخـر هفتـٔه  بـه  انفجـار در قلـه موکـول می شـود 
شـهریور بتوانیـم حفـاری در قلـه را انجـام دهیـم. همین طـور شـروع عملیـات بتون ریـزی 
گاهی دو هفته  که  معلوم نیسـت بتواند قبل از فصل سـرما شـروع شـود. این گونه هسـت 
گـر دو هفتـه زودتـر بـه مـواد ناریـه  کارهـا می شـود! ا تاخیـر منجـر بـه یـک سـال تاخیـر در 

می رسـیدیم بتون ریـزی امسـال ممکـن می شـد! 

91/6/13
دوشنبه

کنـم،  صحبـت  آداپتـور  و  لونـد  در  تحـوالت  درمـورد  خسروشـاهی  بـا  شـد  فرصـت  امـروز 
کمـا بیـش بـا احمـد درودی موافـق بـود،  درمـورد نهایـی شـدن آداپتـور مشـکلی نداشـت و 
کار را  نتیجـه صحبت هـا بـا آرنـه هـم روشـن بـود. بـه نظـر می رسـید تیـم لونـد بـه شـدت 
کار دارنـد. حبیـب نگـران بـود که قرارداد بـا اپتیون  جدی تـر گرفته انـد امـا واهمـه از ادامـه 
خ را بـه هـر دلیـل بـاال ببـرد. در مـورد  کـه آرنـه نـر گونـه ای بشـود  بـرای M ممکـن اسـت بـه 
برنامـه دکتـری بهـروز افضلی فـر هـم بـه نظـر می رسـید ابهام هـای زیـادی وجـود دارد. از 
یـک طـرف بهـروز نگـران اسـت چـون گویـی تفاهم نامـه ای بـا دانشـگاه بـه امضـا نرسـیده 
اسـت، بـر خـاف گفته هـای آرنـه. ازطرف دیگر با کاهش نقدینگی در LTG ممکن اسـت 

پرداخـت حقـوق او و نیـز پرداخـت بـه دانشـگاه هـر دو مختـل شـود.

کـه مـا در هفته هـای آینـده طراحـی مفهومـی و تصحیـح آن  تحلیـل خـود مـن ایـن اسـت 
کنیـم. اپتیـک بنابرایـن نهایـی می شـود و تاثیـر آن بـر مکانیـک نیـز همین طـور.  را نهایـی 
کـه مشـغول پیگیـری آن هسـتم.  کـه مطمئـن نیسـتم اپتیـک فعـال اسـت.  تنهـا مـوردی 
کـه توربـن و متـه کاری جـدی در ایـن فاصلـه یک ماهه یـا کمتر بکنند  اطمینانـم بـه ایـن 

بـه شـدت پاییـن آمده اسـت.
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کـه صبـح دیـده بـودم امـا نخوانده بـودم، خوانـدم. قـرارداد اپتیون را  امشـب پیـام آرنـه را 
کـه قـرار اسـت در تورکـو امضـا شـود. رقـم قـرارداد ثابـت و برابـر 39۰،۰۰۰  کـرده بـود  ارسـال 
کـه همـه مسـائل را مـرور  یـورو ذکـر شـده بـود. ایـن رقـم بـه نظـرم زیـاد آمـد. در ذهنـم 
می کنـم دارم فکـر می کنـم شـاید بـه صـاح باشـد سـفر خـودم را لغـو کنـم و فردا شـب سـپهر 
مـرور  کـه  را  لونـد  بـا  مـا  ارتبـاط  برونـد. بخش هـای مختلـف پیچیدگـی  تنهـا  و حقیقـت 

می کنـم ایـن حرکـت را مفیـد می دانـم.

91/6/14
سه شنبه

 صبـح قـرار گذاشـتم بـا حقیقـت و سـپهر اربابـی، حبیـب رفته بود مشـهد، جلسـه با حضور 
کـه بـه لونـد و تورکـو نـروم. اربابی  خانـم قـادری. تمـام شـب بـه ایـن نتیجـه رسـیده بـودم 
کـرد،  کـه قـرارداد آمـاده نیسـت و نمی شـود امضـا  و حقیقـت برونـد. حـس مـن ایـن بـود 
پـس بهتـر اسـت بـا یـک تیـر دو یا چند نشـان بزنم. حقیقت و سـپهر عاقه منـد بودند آینه 
کـرات جدی تـر و جزئی تـر بـا تاپیـو شـروع می شـود  )شیشـه( را ببیننـد، و دیگـر این کـه مذا
و همـکاران مـا، از جملـه احمـد درودی فرصـت پیـدا می کننـد درمـورد مسـائل مختلـف 
کـردم. ابتدا هر  ع را در جلسـه بـه طـور مشـورتی بیان  قـرارداد بیشـتر دقیـق بشـوند. موضـو
ل را پذیرفتنـد، گرچه حقیقت چنـدان نپذیرفته بود.  دو مخالـف بودنـد. بـه مـرور اسـتدال

پـس قـرار شـد من نـروم.

کمـک می کـرد.  ایـن نرفتـن مـن بـه حـل بعضـی مسـائل داخلـی )شـخصی( خـودم هـم 
بهانـه آوردم کـه چشـمم اذیـت می کنـد، که البته درسـت بود. بسـیار کافـه ام می کند این 
خونریـزی چشـم راسـت! )شـبکیه(. فعـًا قـرار اسـت تحمل کنم تا پیشـرفت یـا تحول آن 
کـرد! پـس از ایـن تصمیـم، گرچـه اول صبح آن را با مجیـد در لوند در میان  را بشـود رصـد 
کـردم تا نظـر او را در  گذاشـته بـودم، و او هـم اول مخالـف بـود، بـا احمـد درودی صحبـت 
مـورد مسـائل فنـی مرتبـط بـا تسـت آینـه در میـان بگـذارم، چـه خـوب شـد. درمـورد تسـت 

آینه ها هشـدار مـی داد. 
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که حتی آینه M2 را سـفارش  کرده بودم  من با توجه به مسـائل پیش آمده، ذهنم را باز 
کـه  ندهیـم؛ یـا بعـدًا از الـزوز )روسـیه( یـا چیـن بخریـم و یـا بـا توجـه بـه فرصـت چنـد سـاله 

کار را به عهـده بگیریم. داریـم، دانـش فنـی تـراش را بـه ایـران منتقـل کنیم و خودمـان 

کـه مجیـد فرسـتاده بـود  هم زمـان امـروز فایل هـای مربـوط بـه محفظـه و ایسـتگاه قلـه را 
کـردم و بـرای همـٔه اعضـای شـورای بین المللـی و نیـز میهمانـان  بـا هماهنگـی او نهایـی 
ح  کـه میـان طـر همایـش بررسـی بـرای اظهـار نظـر فرسـتادم. هـدف عمـده مـن ایـن بـود 
بیشـتر  دومتـر  آرنـه  پیشـنهادی  سـاختمان  بگوینـد.  را  خودشـان  ترجیـح  آرنـه  و  مجیـد 

می رفـت! زیرزمیـن 

گلـش شـکفته و فشـارهای روانـی چنـد مـاه پیـش  گل از  کـه مجیـد  بـه وضـوح می دیـدم 
کل حرکـت خوبـی بـود بـه نفـع پـروژه و  ع در  از رویـش برداشـته شـده اسـت. ایـن موضـو

مجیـد!

91/6/18
شنبه

کـردم. از  کـردم و پنجشـنبه و جمعـه در پژوهشـکده اسباب کشـی  چهارشـنبه را تعطیـل 
مهرمـاه مسـئولیت پژوهشـکده رسـمًا بـه حبیـب سـپرده می شـود. ایـن هفتـه هـم بـرای 
کـه پژوهشـکده نجـوم بـه او سـپرده  رصـد بـه الپالمـا رفتـه اسـت! حبیـب خوشـحال اسـت 
امیـدوارم  بـرای تجربـه.  نیـز موقـع مناسـبی  و  اسـت  قابـل درک  او  می شـود. جاه طلبـی 
کاری بـه عهـده  گاهـی قابلیت هایـش حـرف می زنـد یـا  کـه فراتـر از مرزهـا و  ایـن ویژگـی او 
می گیـرد بـه او و بـه پژوهشـکده ضـرر نزنـد. در هـر صـورت از دیـد خـودم حرکتـی بـه موقـع 
یـا  کارمنـدان بـه طـور ضمنـی  تـا  از مدیـران پژوهشـگاه  گرچـه اطرافیـان،  انجـام دادم، 
کامـل تخلیـه می کنـم. هفتـٔه آینـده  صریـح نگرانـی ابـراز می کننـد. ایـن هفتـه دفتـرم را 
برای اجاس تواس در چین هسـتم  و پس از برگشـت در دفتر جدید مسـتقر خواهم شـد!

گزارشی فرستاده بود از  دیروز به تفصیل با احمد و مجید صحبت کردم. سپهر هم دیروز 
که رقم 39۰ هزار یورو در قرارداد  کره با تاپیو. تازه متوجه می شویم  بازدید اپتیون و مذا
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تنها حق الزحمه او و همکارانش است )سه نفر( به مدت 2۰ ماه! یعنی تراش آینٔه ثانویه 
کنون تصور می شد همراه با آینه  که تا و تست آن پروژه ای 2۰ ماهه است، در صورتی 
اولیه تراش و تست تمام خواهد شد. این هم اشکال دیگری از مشورت های مشاور ما 
که احمد درودی  کار باید بازنگری جدی بکنیم. خوشحالم  کل  آرنه! به این ترتیب در 

کلیدی تر به عهده می گیرد. کم کم بیشتر وارد جزئیات اپتیک آینه می شود و نقش 

کلـی بـوده  گـزارش از لونـد داد. صحبت هایـش بـا آرنـه بسـیار  حقیقـت بعدازظهـر رسـید و 
اسـت. قـرار شـده اسـت آرنـه اسـنادی را تـا حـدود 1۰ روز دیگـر آماده کند. شـاید سـپهر قبل 
از این کـه بـه ایـران بیایـد، آنهـا را بـا خـودش بیـاورد. هنـوز نمی دانـم صحبت هـای آنهـا 
چقـدر موثـر بـوده اسـت یـا در چگونگـی تصمیم هـای مـا تاثیرگـذار خواهـد شـد. رفتـن آنهـا 
کـه پیچیدگـی تـراش شیشـه را ببیننـد و قـرارداد با  بـه تورکـو دسـِت کم ایـن تاثیـر را داشـت 

کننـد. اپتیـون چیـز عجیبـی بـه نظـر نیایـد و در صـورت لـزوم از آن دفـاع 

کارهـای قلـه خـوب پیـش مـی رود گرچه بـرای قله بـری عقب افتاده ایـم. امـروز بعدازظهر 
کـه بـه احتمـال زیـاد تـا آخر ایـن هفته انفجـار صـورت می گیـرد. از پیمانکار  مشـخص شـد 
مـن  همـراه  مایلـم  باشـم.  هـم  خـودم  بتوانـم  کـه  شـود  برنامه ریـزی  طـوری  خواسـتم 
فیلمبـردار باشـد )حرفـه ای(. بـا توجـه بـه این کـه پنج شـنبه شـب منـزل سـفیر در تهـران 

دعـوت دارم، و شـنبه عـازِم چیـن هسـتم شـاید جمعـه ایـن اتفـاق بیفتـد.

کارشناسـانی از دفتـر مهـر مانـدگار رئیس جمهـور بـه بازدیـد قلـه و جـاده رفتـه  دیـروز هـم 
کـه تلفنـی بـا مـن تمـاس  بودنـد. ترتیبـات الزم داده شـده بـود. چنـد سـئوال هـم داشـتند 

کار برایشـان چشـم گیر بـوده اسـت.  گرفتنـد. پیشـرفت 

کـردم و در مـورد آینـٔه M1 و  شـب بـا احمـد درودی بـه تفصیـل در مـورد سـندها صحبـت 
کـه بیشـتر درگیـر بشـود. امیـدوارم بتوانـم ایـن بـار او یـا سـپهر را بـه عنـوان  M2 خواسـتم 
کنـم و نـه آرنـه را! تـا ببینـم چـه می شـود. او  نماینـده INO بـرای قـرارداد بـا تاپیـو معرفـی 
ع اپتیـک بـه او  کسـی را بیـرون از LTG بـرای موضـو هـم خواسـت بـرای مشـورت بیشـتر 
کارها  کـه نپذیرفتـم. بـه این فکر هسـتم که پیه رو سـالیناری را بیشـتر درگیر  کنـم  معرفـی 
که ایدٔه مجید محقق  بکنم. درمورد محفظه این ارتباط بسـیار موثر بود. درسـت اسـت 
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شـد، امـا نقـش تعیین کننـده را بـرای برون-رفـت از وضعیـت روحـی مجیـد و ارتبـاط بـا 
کـرد.  LTG پیـه رو بـازی 

کنـد و سـعی کند  درمـورد اپتیـک فعـال هـم از احمـد خواسـتم بـا بهـروز افضلی فـر صحبـت 
کنـد. خود مـن هم چند  کـردن اپتیـک فعـال تشـویق  او را بـه همـکاری بـه منظـور نهایـی 
سـاعت پیـش بـه بهـروز پاسـخی دادم در مقابـل نگرانی هایش از لطمه بـه برنامٔه دکتری 

کـه انتظـار همکاری بیشـتر از او دارم. کـردم  او، و برایـش روشـن 

کـردم. جـدا از امـور جاری نگران بـود. چند نگرانـی را ابراز  بعـد از احمـد بـا مجیـد صحبـت 
گفته انـد حـق نـدارد بـدون حضـور  کـرد. اول این کـه می گفـت توربـن و آرنـه بـه او صراحتـًا 
کنـد! دوم این کـه اشـاره  کـه آنجـا هسـتند، صحبـت  ایرانـی،  بـا مهندسـان   LTG افـراد
کـه شـروع شـده اسـت و اولیـن شـرکت بـا مدیریـت سـپهر  داشـت بـه این کـه برون سـپاری 
کـی مـی رود و دیگـران  گرفتـه اسـت دارد بـه سـمت خطرنا کارهـا را بـه عهـده  بخشـی از 
کارهایـی هسـتند و مهندسـان و دیگـران را بـرای عضویـت در آن  هـم بـه دنبـال چنیـن 
شـرکت و سـهام دار شـدن تشـویق می کننـد. منظـورش ]...[  بـود و این کـه شـاید در خفـا 
کنـم.  کـردم نگرانـی او را برطـرف  ح نباشـد. سـعی  کـه شـاید بـه نفـع طـر کارهایـی می کنـد 
کـه از ]...[  دارم ایـن  ع بـا اطاعـم. او راسـت می گفـت. بـا شـناختی  نشـان دادم از موضـو
کـه شـش مـاه آینـده بـا آن مواجـه خواهـم شـد. بـه  کنـد  کار می توانسـت مشـکاتی ایجـاد 
گذاشـته بودیـم  کـه بـا هـم در مـورد ابـزارگان  کـه بـه وضـوح او تمـام قرارهایـی  خصـوص 
گذشـته  کـرات در تعطیـات عیـد  بـه تعویـق انداختـه اسـت و اقـدام جدیـدی بعـد از مذا
ع دردسـری در شـش مـاه  در اروپـا انجـام نـداده اسـت. بـه هـر حـال می دانـم ایـن موضـو
کـه مشـورت نمی کنـد و انتظـار دارد  آینـده بـرای مـن خواهـد داشـت. او شـخصیتی اسـت 
کار  و  اسـت  دیگـر مسئوولیت شـناس  از طـرف  موافقـت شـود.  فقـط  پیشـنهادهایش  بـا 
کـه اعتبـار بیـش از معمـول بـه دسـت  گونـه ای رفتـار می کنـد  تمام کـن. امـا میـل دارد و بـه 

گزنـده اسـت. کـه بـرای اطرافیـان  آورد 

غیر مسـئله بی پولی امسـال، ناشـی از شـرایط بحرانی اقتصادی کشـور، مشکات LTG و 
مشـکات پیش بینی پذیر رفتار ]...[ مشـغولیت شـش ماه دیگر من خواهد بود.

پس شاید آرامشی در پیش نباشد!
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91/6/2۰
دوشنبه

ح محفظه داد. جدا از تعریف  گو( هم پاسخی مفصل به طر ک بکرز )از آمریکا - شیکا ژا
طیف هـای  در  قلـه  ایسـتگاه  گرمائـی  تابـش  زمینـٔه  در  خصـوص  بـه  نکته هایـی  علمـی 
مختلـف و تاثیـر آن روی پارامتـر دیـد یـادآوری کرده بود. از مجید خواسـتم در سـندی که 

تهیـه می کنـد ایـن نکته هـا را، شـاید بـا ذکـر نـام بررسـان ذکـر کنـد.

کننـد اپتیـک تلسـکوپ دیگـر  امـروز قـرار بـود در لونـد جلسـه ای تشـکیل دهنـد و اعـام 
کـه تماس گرفتم معلوم شـد امـروز فرصت  بسـته و نهایـی شـد. امـا بـا احمـد و سـپس آرنـه 
نمی کننـد. بـه دلیلـی آرنـه موضاعـات مربـوط بـه محفظـه و همپوشـانی آن با تلسـکوپ را 
ارجـح دانسـته بـود. ندانسـتم چـرا امـا چنـدان پافشـاری نکـردم. بـه هـر حـال انتظـار دارم 

ایـن موضوعـات تـا آخـر هفتـه بـا توافـق همـگان نهایـی و بسـته شـود. 

کنـش بهـروز افضلی فـر بـه پیامـم در مـورد برنامـٔه او چیـزی نشـینده ام. امـا بـه  هنـوز از وا
کـه بایـد تکلیفـش روشـن شـود. کلیـدی  اسـت  ع هـای  هرحـال ایـن هـم یکـی از موضو

91/۷/3
دوشنبه

گذشته برای شرکت در اجاس توآس در چین بودم قبل و بعد از آن هم تحوالتی  هفته 
در رصدخانه داشته ایم. 

کـه امـروز در پژوهشـکده نجـوم بـا حضـور آقـای الریجانـی  امـا اول از پژوهشـکده بگویـم 
می شـود.  گـذار  وا خسروشـاهی  بـه  مدیریـت  رسـمًا  پژوهشـگاه  پیشکسـوت  اعضـای  و 
کـه پژوهشـکده بـا مشـکات جـدی مواجـه شـود. پـس از پنـج  االن دیگـر هراسـی نـدارم 
علمـی،  اسـت. دو هیئـت  یافتـه  قـوام  و  انجـام شـده  راه انـدازی  بـا  مرتبـط  مـوارد  سـال 
گرفتن دانشـجو که  خسروشـاهعی و فیروزجاهـی، مبنـای خوبـی بـرای رشـد آینده اسـت. 
از همین ماه شـروع شـده اسـت، عامل دیگری برای پایداری اهداف ما اسـت. این اسـت 
گرچـه بعضـی افـراد در پژوهشـگاه  گـذاری را انجـام می دهـم،  کـه بـا خیـال راحـت ایـن وا
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خسروشـاهی  دارم.  واهمـه  کمتـر  مـن  هسـتند.  مدیریـت  ع  نـو نگـران  کارمنـدان  نیـز  و 
ایـن  تیـزی  بسـیار  امـا  نیسـت،  طبیعـی  جاه طلبـی  از  ناشـی  تنهـا  کـه  دارد،  تندی هایـی 
گرفتـه شـده اسـت. دفتـرم را هـم دو هفتـه پیـش تخلیـه کردم  رفتارهـا در ایـن چنـد سـال 

و قصـد دارم بیشـتر در محـل دفتـر رصدخانـه مسـتقر شـوم.

قلـه و جـاده:  انفجـار در جـای جـای جـاده انجـام شـده و راه بـرای رفتـن ماشـین آالت 
راس  در  انفجـار  پنج شـنبه  ایـن  اسـت  قـرار  اسـت.  فراهـم شـده  قلـه  بـاالی  بـه  سـنگین 
قلـه بـه منظـور تسـطیح قلـه انجـام شـود. محیـط زیسـت خوشـبختانه همـراه مـا اسـت و 

اسـت. نکـرده  ایجـاد  مشـکاتی 

تورکـو  در   M1 آیـا این کـه  داریـم درمـورد  کـه بحـث جـدی  اسـت  M1/M2: چنـد هفتـه 
بمانـد تـا M2 آمـاده شـود و هـر دو بـا هـم تسـت شـود یـا نـه! آرنـه به شـدت توصیـه می کند 
از اعضـای شـورای بین المللـی  کار را بکنیـم. مـن هنـوز موافقـت نکـرده ام.  ایـن  کـه مـا 
ع  موضـو می کنیـم.  بررسـی  فـردا  داده انـد.  مفصـل  نظـر  نفـر  سـه  و  کـرده ام  نظرخواهـی 

حساسـی شـده اسـت.

تاثیـر آن روی بخـش مکانیـک هـم  و  تلسـکوپ بسـته شـد  اپتیـک  طراحـی مفهومـی: 
بررسـی شـده اسـت. اسـناد مربوطـه در حـال آمـاده شـدن اسـت. بـه جـز بخش هایـی از 
اپتیـک فعـال در ایـن سـطح مشـکلی نداریـم. LTG بـه تعهـدات خـود در مـورد اپتیـک 
کنونـی بـه نظـر نمی رسـد تمایلـی داشـته باشـد در انجـام  فعـال عمـل نکـرد و در شـرایط 
کـه توربـن  گذاشـته ام  کار در آمـد. هنـوز روزنـه ای بـاز  کار. پیش بینـی مـن درسـت از  ایـن 
در ماه هـای آینـده در ایـن مـورد همکاری کند. نامشـخص بودن وضعیـت بهروز هم این 

را پیچیده تـر می کنـد. مشـکل 

کارمندان  ع بیمٔه  برون سپاری: هنوز تاطم های اولیه تمام نشده است. از جمله موضو
کـه شـرکت سـپهر دانـش جای مشـخصی ندارد با مشـکل مواج شـده اسـت  بـه خاطـر ایـن 
کـرده  گـذار پیش بینـی  گرچـه شـش مـاه اول را دوران  کـه امیـدوارم زودتـر منتفـی شـود. 

کـه این جـور مشـکات ریـز تـا این حـد هزینه بر باشـد. بـودم، امـا انتطـار نداشـتم 
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تاسیسـات مربـوط بـه ایسـتگاه قلـه: جلسـه بـا هرم پـی و سـیویار هـم داشـتیم. طراحـی 
فـاز طراحـی سـاخت می شـود. معمـاری عمـًا تمـام شـد و راضـی هسـتم.  رصدسـرا وارد 
کـرد. بـه نظـر می رسـد ایـن بخش هم  ح  طراحـی پایـٔه تلسـکوپ را هـم امـروز سـیویار مطـر
مشـکاتش مرتفع شـده، پایه با بسـامد مشـخصه حدود 16 طراحی شـده اسـت که بسـیار 
کـه مثـًا صفحـٔه روی پایـه بـرای  ع  ح بـود از ایـن نـو مناسـب اسـت. امـروز جزئیاتـی مطـر
کامو  اتصـال بـه تلسـکوپ چگونـه باشـد. پـس عمـًا آماده ایـم برای سـاخت و سـاز هـم در 
کارشناسـانی هنوز  که  کامو تملک شـود،  گر قله آماده بشـود و زمین  و هم در باالی قله، ا

گـر دارند. امـا و ا

91/۷/8
شنبه

ح همـه بودنـد. الریجانـی هـم  پنج شـنبه سـرانجام »قله بـری« انجـام شـد. مدیـران طـر
کـه  ح را برگشـت ناپذیر می کـرد. نگـران بـودم  کـه طـر آمـد. از دیـد مـن رویـداد مهمـی بـود 
کار انجـام نشـود. همـه چیـز آمـاده بـود که سـاعت 12 انفجار شـروع شـود.  بـه دالیلـی ایـن 
امـا تـا الریجانـی برسـد و بـه نزدیکـی قلـه برویـم شـد سـاعت 15:15. دیـدن انفجـار جالـب 
کنیـم. امـا درسـت در لحظـه انفجـار دوربیـن  بـود. همـه جـور آمـاده بودیـم فیلم بـرداری 
گـروه از طـرف  کمـی ناهماهنگـی داشـتیم. امـا دو  حقیقـت و خسروشـاهی آمـاده نبـود، 
کردنـد.  کـه حرفـه ای هـم هسـتند، فیلم بـرداری  شـرکت زریـن سـپاهان، مجـری جـاده، 

کـه می خواسـتیم. گرچـه نـه آن گونـه  کمابیـش ثبـت شـد،  لحظـه 

چهارشـنبه خانـم دکتـر دشـتدار پیـش مـن آمـد. اولیـن بـار بـود پـس از برگشـت از لونـد. 
کـه انجـام داده بـود. فایـل طراحـی اپتیـک تلسـکوپ را آورده بود  کارهایـی  گـزارش داد از 
گـر بشـود بـه نرم افزارهـای جدیدتـر منتقـل  کـردم آن را ا و می گفـت مـی فهمـد! توصیـه 
کنـد و راهنمایـی بـرای آن بنویسـد. می گفـت آن قدر آشـنا شـده اسـت که بتواند تلسـکوپ 
 ADC جدیـدی طراحـی کنـد. دسـتاورد مهمـی بـود! عـاوه بر ایـن تصویر خیلی روشـنی از

کـه نشـاندن آن در آداپتـور قطعـی بـه نظـر می رسـید. کـرده بـود بـه طریقـی  پیـدا 
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کـه قبـل از سـفر او در مـورد سـفر او پیـش آمـده بـود، و  وقتـی بـر می گـردم بـه تنش هایـی 
کـه آن تنش هـا نسـبتًا آرام  مقایسـه می کنـم بـا ایـن دسـتاورد، بسـیار خوشـحال می شـوم 
کمتریـن اطاعـی از طراحـی  مهـار شـده بـود. وقتـی فکـر می کنـم دو سـال پیـش تیـم مـا 
خوشـحال  بسـیار  اسـت  کـرده  پیـدا  مهارتـی  چـه  امـروزه  اینکـه  و  نداشـت،  تلسـکوپ 
ح هـای کان ملی چگونه  می شـوم. ایـن دسـتاورد کمـی نبوده اسـت و نشـان می دهـد طر
کـه در گذشـته همیشـه می دیـدم، امـا کمـی بـه  بـه توسـعٔه علمـی کمـک می کننـد؛ چیـزی 
کنـون بـه وضـوح. هنـوز خیلی هـا از پژوهشـگران اهمیـت آن  صـورت محـو و حـدس، امـا ا
کرده ایـم چنـدان نیسـت امـا بـازده  ع  کـه بابـت ایـن موضـو را درک نمی کننـد! هزینـه ای 

آن بسـیار اسـت!

کـه  کـه اظهـار نظـر اعضـای شـورا بـه مـا رسـید، در جلسـه ای  گذشـته  باالخـره سه شـنبٔه 
در آن مدیـران بودنـد و احمـد درودی هـم از لونـد بـه صـورت ویدویـی حضـور داشـت، 
ع را بررسـی کردیـم و متفقـًا پذیرفتیم که آزمـون M1/M2 هم زمان در تورکو انجام  موضـو
شـود، یعنـی M1 فعـًا همـان جـا بمانـد! ایـن تصمیـم سـختی بود، امـا با توجه به مسـائل 

کـه بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم. سیاسـی و فنـی خوشـحالم 

چندانـی  مشـکل  هـم  او  بودیـم.  پرسـیده  را  الریجانـی  نظـر  هـم  گذشـته  دوشـنبٔه  روز 
نمی دیـد. سیاسـی  لحـاظ  بـه  آینـده  سـال  یـا  عیـد  امسـال  میـان  تفاوتـی  بـا  نمی دیـد 

امـا همیـن روزهـا مشـکل جدیـدی پیـدا شـده اسـت. ارزش ارز بـه شـدت متاطـم شـده 
ع ارتبـاط بین المللـی و نیـز  کوتاهـی بیـش از دو برابـر شـده اسـت ایـن موضـو و در مـدت 

را دارد مختـل می کنـد.  خریدهـای خارجـی مـا 

اعـام  رسـمًا  مهرمـاه   1۷ دوشـنبه  دیگـر  هفتـٔه  شـد.  قطعـی  هـم  پژوهشـکده  گـذاری  وا
کـه بـه موقـع اقـدام کردم و در این وسـط همه آمادگی پیـدا کرده اند  می شـود. خوشـحالم 
کـه بـه وضـوح خوشـحال اسـت و پیش کسـوتان پژوهشـگاه  از جملـه خـود خسروشـاهی 
گرچـه نـه بـه رغبـت، نگران انـد. امـا مـن نگرانـی نـدارم. موقـع آن  هـم دیگـر پذیرفته انـد 

مناسـب اسـت.

کردن مسئولیت ها. باید حاال آماده شوم برای تغییر در ساختار رصدخانه یا واضح تر 
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91/۷/15
شنبه

کاری نبود.  که من انگیزٔه آن نبودم.  گذشـته شـیراز بودم. برای اولین بار سـفری  دو روز 
کاری زیـادی داشـته باشـم. بـه خواسـت  کـه می توانسـتم تعهـدات  آن هـم بـه شـهری 
بیچاره هـا  کنـم.  سـخنرانی  برایشـان  کـه  نـدادم  گـوش  هـم  معلمـان  فیزیـک  انجمـن 
گاهـی فکـر می کنـم مـا چقـدر هنـوز  نتوانسـته اند حتـی یـک email سـاده بـه مـن بزننـد. 

عقب افتـاده هسـتیم و در ترویـج علـم و مدرنیـت ضعیـف.

کردیـم. آن قـدر بـازار متاطم اسـت  ح  ع آرنـه را مطـر چهارشـنبه در جلسـٔه مدیریـت موضـو
کـه امـروز بـازار تهـران رسـمًا تعطیـل شـد. قیمـت ارز بـه حـدود سـه برابـر یـک مـاه پیـش 
رسـیده اسـت. دالر بـاالی 3،6۰۰ تومـان رسـیده. هـر جـور حسـاب می کنیـم نمی توانیـم 
بدهی هـای خودمـان را بـه ING، LTG و نیـز اپتیـون پرداخت کنیم. پس از بحث بسـیار 
کـه  کنیـم. حتـی ریـال نداریـم  قـرار شـد 3۰،۰۰۰ یـورو علی الحسـاب بـه LTG پرداخـت 
بخشـی دیگـر از تعهـدات را بدهیـم. در ایـن شـرایط می بینـم از یـک طـرف صرفه جویـی 
کنیـم، از طـرف دیگـر بـه مشـکات داخلـی خودمـان بپردازیـم که فرصت مناسـبی اسـت. 
 M2 بایـد ایـن روزهـا صحبتـی بـا الریجانی بکنـم و تصمیمی جدی بگیریـم در مورد خرید
گرفتیـم. همین طـور در مـورد LTG بایـد بـا او  کـه هفتـٔه پیـش تصمیـم  بـا همـان شـرایط 
کنـم. از طـرف دیگـر بـه زودی بایـد بـه لونـد بروم. هـم صحبتی مفصـل با توجه  مشـورت 

کنونـی بـا آرنـه بکنـم و هـم تکلیـف M2 را روشـن بکنـم. بـه شـرایط 

ایـن روزهـا بـه شـدت بـه زندگـی خـودم، آنچـه بـود، و آنچـه خواهـد بـود فکـر می کنـم: 
بچه هـا، خانـواده، خـودم، رصدخانـه و دانشـگاه. فکـرم بـه شـدت مشـغول اسـت. بـه 
یـاد سـی سـال پیـش و اوائـل انقـاب می افتـم؛ و تحـوالت هشـت سـال اخیـر. رشـد افـکار 
کنـون در  کـه بسـیار اثـر تخریبـی فـوری دارد. مـا هـم ا ناپختـه امـا ریشـه دار در مـردم مـا 
ایـن دوران هسـتیم. مطمئـن هسـتم پـس از ایـن دوران درخشـانی پیـش روی ایرانیـان 
خواهـد بـود، امـا دیـدن ایـن تخریـب و تحمـل آن رنـج آور اسـت. بـه خصـوص بـرای مـن 
بـا مشـکات زندگـی داخلـی هم زمـان. چـه سـخت اسـت ایـن دوران، و چـه آرزو داشـتم 
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روزهـا و یـا حتـی سـاعت هایی آرام و بی دغدغـه داشـتم. اما دغدغه ها مهلـت نمی دهند! 
کـه آسـیب دیده و اذیتـم می کنـد. چشـمم هـم 

امـروز سـمیناری داریـم بـرای اولین بار که همٔه اعضـای تیم رصدخانه گزارش می دهند. 
گزارش آن را خواهم نوشت. بعدازظهر 

---
کـرد. مبادلـٔه اطاعـات مفیدی بـود. اصرار  همایـش یـک روزه هـا همـه را راضـی و خشـنود 
کـرد. به فکر  کـه گفتـم هـر فصـل تکـرار خواهیم  داشـتند ایـن گونـه جلسـه ها بیشـتر باشـد 
کـه عـاوه بـر جلسـٔه هفتگـی مدیریـت، جلسـه ای هـم با تعـداد بیشـتر یا همه  ایـن هسـتم 
کنیـم. عـاوه بـر این جلسـٔه فصلی که تمـام پروژه ها را مـرور خواهیم  تیـم ماهانـه تعریـف 

کرد. 

ارائـه  در  اسـتاندارد  حفـظ  آن  مهمتریـن  کـه  آمـد  بیـرون  نکتـه  چندیـن  جلسـه  ایـن  در 
مطالـب بـود، و دیگـر چنـد مـورد سـند. سـند اپتیـک فعـال ناقـص می ماند. بخـش کنترل 
جسـم صلـب آمـاده اسـت، امـا بخـش مربـوط بـه مشـکل M1 می مانـد بـرای بعـد. سـه 
کـه قـرار شـد منتظر نشـویم. اسـناد  سـند اپتیـک هـم یـک مـاه و نیـم دیگـر وقـت الزم دارد 
کنـون  مجموعـٔه حـدود  کنیـم. و بـه فکـر انتشـار یـک خاصـه هـم باشـیم. هـم ا را نهایـی 
کامـل  کار 3 سـالٔه مـا اسـت و طراحـی مفهومـی را  کـه محصـول  8۰ سـند آمـاده می شـود 

می کنـد.

کـه ناراحتمـان می کـرد. نگران شـده بودم شـرکت زرین سـپاهان  اخبـاری از قلـه می رسـید 
کنـد. هنـوز بـه سـطح مبنـای صفر، یعنـی 1۰ متر  ک  ندانـد کجـا را تـا چـه انـدازه صـاف و پـا
کـرده  پایین تـر از راس قلـه قبـل از انفجـار نرسـیده بودنـد. زمین شناسـان دیـروز بازدیـد 

بودنـد ولـی هنـوز گزارششـان را نشـنیده بـودم. 

شـرکت  از  خواسـتم  دفتـر  از  بـود.  شـده  پیش بینـی  هرم پـی  بـا  جلسـه  قبـل  از  دوشـنبه 
کارشناسـان زبـده آنها ماننـد دکتر فرزانه و دکتر وحدانی خواسـته  سـیویار، بـه خصـوص از 
شـود حتمـًا حاضـر باشـند، همین طـور از شـرکت زر زمیـن. الزم بود یک بـار همه هماهنگ 
کـه مشـکلی پیـدا نشـود. همین طـور الزم بـود شـرکت زریـن سـپاهان، راه سـاز، هـم  باشـیم 

باشند.
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91/۷/1۷
دوشنبه

جلسـٔه امروز همه شـرکت ها حضور داشـتند. بحث مفصلی شـد. زمین شناسـان می گفتند 
بیان گـر  کـه  زرد  رنـگ  بـه  اسـت  شـده  دیـده  قلـه  از  نقطه هایـی  در  رخنمون هـا  بعضـی 
بـه  اسـت  الزم  دقیق تـر  مطالعـٔه  بـرای  و  اسـت.  نگران کننـده  و  اسـت  زمیـن  التراسـیون 
ک شـود تا سـنگ بکـر دیده  ک پـا سـطح مبنـای صفـر برسـیم و زمیـن از خـرده سـنگ و خـا
کـه پـی سـاختمان محفظـه و ایسـتگاه  شـود. شـرکت سـیویار مجموعـًا مشـکلی نمی دیـد 
گـر در محـل التراسـیون زمیـن  قلـه در همـان جـای پیش بینـی شـده احـداث شـود. حتـی ا
کمـی رفـع شـد، امـا بـه هـر حـال قـرار شـد زریـن سـپاهان سـطح بنـا را  باشـد. نگرانـی مـا 
کـرد. ایـن  کـه در آن احـداث خواهیـم  هـر چـه زودتـر تحویـل دهـد ، دسـت کم بخشـی را 
کـم 35 متـری پایٔه بتونی تلسـکوپ دیم که هنوز در قله اسـت  بخـش را تـا فاصلـه دسـت 
کردیـم. مـن از انتهـای جلسـه برای رفـع ابهام هم تصمیـم را جمع بندی کردم  مشـخص 

کردنـد. از نتیجـٔه جلسـه راضـی هسـتم. و همـه موافقـت 

قـرار شـد آقـای حقیقـت فردا با مهندس رسـایی مشـاور راه ما، به قلـه بروند، هم وضعیت 
کنند و هم وضعیت قله را.  راه را بررسـی 

فردا سه شـنبه برای تزریق چشـم به منظور مداوای شـبکیه چشـم راسـت به بیمارسـتان 
ع نگیرند. بعید اسـت فردا  کارها تاثیـر از این موضـو کـه  خواهـم رفـت. بـه کسـی نگفتـه ام 

حتـی بعدازظهـر بتوانـم بـه دفتر بیایم. کاسـم را هـم تعطیل کرده ام.

91/۷/19
چهارشنبه

دیـروز اسـتراحت داشـتم. تاثیـر تزریـق هنـوز معلـوم نیسـت. شـاید تلقیـن می کنـم  امـا بـه 
نظـرم چشـم راسـتم نـور بیشـتری دریافـت می کنـد، امـا هنـوز بـه شـدت تـار اسـت! 

خـاف  بـر  شـد  معلـوم  مـی داد.  را  قلـه  از  دیـروز  بازدیـد  گـزارش  حقیقـت  صبـح  امـروز 
را  قلـه  سـطح  اسـت  کـرده  توافـق  سـپاهان  زریـن  بـا  عصـر  دوشـنبه  جلسـٔه  جمع بنـدی 
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کننـد و تحویـل زمین شناسـان بدهنـد و نـه این کـه بـه سـطح  ک  کـه هسـت پـا همان طـور 
کـردم و عصبانـی شـدم از ایـن بی توجهـی او. بسـیار سـریع  مبنـا برسـانند و خیلـی تعجـب 
می خوانـد.  را  خـودش  ذهـن  فقـط  می کنـد،  غ  شـلو جلسـه ها  در  می کنـد،  عجلـه  اسـت، 
کـردم  ببینـد! هـر چـه سـعی  اثبات شـده  کـه خـودش تصـور می کنـد می خواهـد  را  آنچـه 
کنـم نمی شـد. خوشـبختانه خسروشـاهی و اربابی  نظـرش را بـه جمع بنـدی خـودم جلـب 

کردنـد. بودنـد و تاییـد 

گفتـم چـرا خـودش را  کـردم از ایـن همـه ناهماهنگـی. بیـرون از جلسـه بـه سـپهر  تعجـب 
ع اسـت  و نـه حقیقـت. بـه خصـوص  بیشـتر جمـع و جـور نمی کنـد. او مسـئول ایـن موضـو
ع  کـه اربابـی مسـئول ایـن موضو کـرده بـودم  روز دوشـنبه در جلسـه در حضـور همـه اشـاره 
کـه  و هماهنگ کننـده اسـت. دقـت و عمـق حرف هـای حقیقـت وبررسـی هایش هنگامـی 
کمـی دور می شـود بـه شـدت نگران کننـده اسـت. جلسـٔه مـا قبـل از  کارشناسـی او  از حـوزٔه 
کارگاه  ظهـر تمـام شـد ولـی تـا عصـر نگـران بـودم. صحبت هـای تلفنـی حقیقـت بـا رئیـس 
کار شـدم. در حضـور اربابـی، حقیقـت  در قلـه بـه نتیجـه مطلـوب نرسـد. خـودم دسـت بـه 
کـردم. بـرای من مهم بود او که در محل حاضر اسـت حرف  نبـود، اول بـا بهنـام صحبـت 
کنـد. مفاهمـه با او به راحتی به دسـت نیامـد. پس از این که مطمئن  مـا را بفهمـد و دقـت 
کند و سـپس  کارگاه در قله صحبت  شـدم زبان هم را می فهمیم از او خواسـتم با مسـئول 
کـه مـا می خواهیـم. در ایـن  کنـد  بـه مـن خبـر دهـد آیـا او می خواهـد همـان چیـزی را اجـرا 
کـه حرف هـا درسـت  کـرده بـود، امـا مـن مطمئـن نبـودم  میـان حقیقـت بـا آنهـا صحبـت 
منتقـل شـده باشـد. حقیقـت حتـی امـروز ظهـر پـس از چنـد بـار صحبـت شـفاهی بـا آنهـا 
کـه مثـًا سـوتفاهمی نباشـد. امـا مکتـوب کردن او همـراه با  کـرده بـود  ع را مکتـوب  موضـو

سـوتفاهمی بود.

کـه مـا ایرانیـان هنـوز تجربـٔه کمـی داریـم ذهنمـان را روی کاغـذ بیاوریـم، به  می دانسـتم 
درسـتی حقیقـت هـم اسـتثنا نبود.

ظاهـرًا  دادنـد  خبـر  حقیقـت  و  بهنـام  و  اربابـی  کـه  بـود  بعدازظهـر   6:3۰ حـدود  سـاعت 
کـه ما  کنتـرل اسـت و زریـن سـپاهان همـان چیـزی را انجـام خواهـد داد  همـه چیـز تحـت 

کردیـم! دوشـنبه توافـق 
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91/۷/2۰
پنج شنبه

ع قلـه اسـت هنـوز شـک دارم.  کـه دیشـب بـه نظـر می رسـید در موضـو بـا همـٔه وضوحـی 
ع بسـیار سـاده آیـا بـه درسـتی بـه مجریـان منتقـل  تـا شـنبه معلـوم خواهـد شـد ایـن موضـو
شـده اسـت یـا خیـر. عمـده تقصیـر را اینجـا از حقیقـت می دانـم. بسـیاری مـوارد تصمیمی 
کـه خیـال می کنـد  گرفتـه اسـت، اجـرا شـده می دانـد، آن هـم آن گونـه  کـه در ذهنـش  را 
کنـد معلـوم نیسـت  کاغـذ بیایـد و دیگـری هـم آن را درک  گـر روی  در ذهنـش اسـت، امـا ا

کـه قـرار بـوده اسـت اجـرا شـود! همـان چیـزی باشـد 

91/۷/21
جمعه

کـردن  ک  کـردم. می گفـت زریـن سـپاهان بـرای پـا امـروز صبـح تلفنـی بـا بهنـام صحبـت 
کرده بودیم سـطح پایٔه بتونی تلسـکوپ  که چهارشـنبه با آنها توافق  قله در محدوده ای 
کـه ایـن سـطح 1.1۰ متـر زیـر سـطح مبنـا  کرده انـد، در صورتـی  دیـم را سـطح مبنـا فـرض 
کـه به آنها بگوید  گر بهنام آنجا نبود  ک اسـت دقت این افـراد. ا کـه وحشـتنا اسـت. واقعـًا 
چـه می شـد. عامت گـذاری آنهـا همـه یـک متـر و دو سـانتی متر بیـش از نیـاز بـوده اسـت!

کار می کننـد.  خـوب اسـت آینـدگان بداننـد شـرکت های مهندسـی مـا بـا چـه دقتـی دارنـد 
کارگـران آلمانـی! دلـم لـک زده اسـت بـرای دقـت 

گفتـم حتمـًا امـروز یـا فـردا در قلـه بمانـد و مواظـب باشـد، قـرار بـود شـنبه بـه تهـران بیایـد 
گفتـم نـه بـرود بـه قلـه!

91/۷/22
شنبه

کیلومتر آخر را بررسـی  ع قله و جاده، دو  گذاشـتم با مدیران، موضو امروز صبح جلسـه ای 
کنیـم. آن چـه اطاعـات رسـیده اسـت هنـوز نگرانـی مـا را رفـع نمی کنـد. قـرار شـد طراحـی 
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کنـون شـرکت مشـاور راه اسـت بسـپارم و  کـه هـم ا ح نواندیشـان،  جـاده را بـه مشـاور طـر
کنیـم. سه شـنبه هـم قـرار شـد دکتـر اربابـی و  اسـتانداردهای خودمـان را بـه آنهـا منتقـل 
ک شـده باشـد امـا  گرچـه شـاید فـردا سـطح مبنـای صفـر پـا زمین شناسـان بـه  قلـه برونـد. 
کـه  کـرد  کردیـم. سـعی خواهـم  چـون هنـوز اطمینـان نداریـم آن را بـه سه شـنبه موکـول 

خـودم هـم بـروم. 

گـروه مکانیـک داشـتیم. قرارگذاشـتیم سـاخت HSB بـا همـان طراحـی  جلسـه ای هـم بـا 
خودشـان شـروع شـود. امیـدوارم تـا سـه هفتـٔه دیگـر مقدمـات بسـتن قراردادهـا انجـام 
کـه حـق آقـای افضلی فـر در  شـود و خریـد قطعـات شـروع شـده باشـد. نگـران ایـن بودنـد 
کـردم و کمـی از پیچیدگی  جلسـٔه شـنبه گذشـته بـه درسـتی ادا نشـده اسـت. رفـع نگرانـی 
کار پـروژه وقفه ای ایجاد  اوضـاع ارتبـاط بـا لونـد گفتـم. در عیـن این که اطمینـان دادم در 
کنـد می کنـد، امـا فـاز طراحـی  کار مـا را  نمی شـود؛ فشـارهای اقتصـادی موجـود بخشـی از 
کـه در 3 مـاه آینـده همـه چیـز  کردیـم  جزئـی را بـه هیچ وجـه بـه عقـب نمی انـدازد. بـرآورد 

کـه البتـه الویـت بـا برون سـپاری اسـت. بـرای شـروع طراحـی جزئـی فراهـم خواهـد شـد، 

91/۷/23
یکشنبه

کـردم.  هماهنـگ  اربابـی  و  حقیقـت  بـا  سه شـنبه  روز  بـرای  را  قلـه  از  بازدیـد  قـرار  امـروز 
گفتـم  کردیـم.  کـه آن را رفـع  حقیقـت از ناهماهنگـی مسـئولیت ها در امـور قلـه می گفـت 
کیلومتـر آخـر جـاده تـا رسـیدن بـه ایسـتگاه  کـه تسـطیح قلـه و بـاز ترکیـب آن بـه عـاوه 2 
کنـد. بقیـٔه امـور عمرانـی بـه عهـده حقیقـت باشـد. سه شـنبه  قلـه را بایـد اربابـی نظـارت 
بـا  هـم  محفظـه  چرخـان  بخـش  بـه  مربـوط  مناقصـٔه  مـورد  در  بـروم.  نمی رسـم  خـودم 
حضـور مهندسـان مکانیـک صحبـت کردیـم. قـرار شـد اسـناد الزم را تـا اوائـل هفتـٔه آینـده 
کـه مـن مخالـف  کلیـدی اعـام قیمـت پیشـنهادی مهندسـان مـا بـود  کننـد. نکتـٔه  آمـاده 
کنـد.  کـه مبنـای قیمت گـذاری را روشـن  بـودم. در عـوض قـرار شـد سـندی تهیـه شـود 
کـه مـا اوائـل آذر مـاه از چنـد شـرکت قیمت دریافـت خواهیـم کرد. و  تصـور مـن ایـن اسـت 
کثـر تـا اوائـل دی مـاه قـرارداد امضـا خواهـد شـد. قـرار شـد ابتـدا قـرارداد بـرای تکمیـل  حدا
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طراحـی مفهومـی احتمـااًل همـراه بـا طراحـی جزئـی بسـته شـود. سـپس بـا روشـن شـدن 
جزئیـات، قـرارداد سـاخت. بـه ایـن ترتیـب مـا زودتـر از اواخـر تابسـتان 92 آمـادٔه بسـتن 

قـرارداد سـاخت نخواهیـم شـد.

91/۷/26
چهارشنبه

گذشته اتفاقات جالبی افتاد. دو روز 

دیـم . 1 تلسـکوپ  ج  بـر متـری  فاصلـه 35  تـا  مبنـای صفـر  یکشـنبه سـطح  گفتنـد 
ک شـده اسـت. )حقیقـت( دیـروز سه شـنبه )بنـا بـه اظهـار روز دوشـنبه آقـای  پـا
حقیقـت( بـا تاخیـر اربابـی و تیـم زمین شناسـی بـرای بازدیـد رفتنـد. امـروز صبـح 
گـزارش دادنـد نخیـر هنـوز بـه سـطح مبنـای صفـر نرسـیده اند و جاهایـی تـا یـک 

متـر باالتـر اسـت. 

کـرد؟ مـا در ایران با چـه دقتی  بـرای عبـرت تاریـخ: بـه حـرف چـه کسـی می تـوان اعتمـاد 
گفتـه افـراد تـا چـه حـد بـرای مـا سـند اسـت؟ آن هـم افـراد بـا تجربـه بـه  حـرف می زنیـم؟ 
کار دارد. بـدون اغـراق ایـن  کـه بـا دقـت زیـاد سـر و  نسـبت طوالنـی! آن هـم در پـروژه ای 

ک! ک اسـت! وحشـتنا »ضعـف ارتباطـی« وحشـتنا

کـه . 2 جلسـه ای  بـرای  کردنـد  تقاضـا  علمـی  انجمن هـای  شـورای  از  یکشـنبه 
داشـت  خواهـد  )فـردا(  پنج شـنبه  روز  انجمن هـا  بـا  احمدی نـژاد  رئیس جمهـور 
کـه ایـران نیسـتم  گفتـم  کنـم. فـوری بـا خوشـحالی  مـن هـم 15 دقیقـه صحبـت 
کره  کـه دیشـب قـرار بود بـه لوند بـروم؛ امـروز مذا و عـذر خواسـتم. علـت ایـن بـود 
کنـم بـرای چگونگـی ادامـٔه همـکاری بـا LTGو سـپس فـردا بـه تورکـو  را شـروع 
)فنانـد( بـروم بـرای امضـای قـرارداد M2. دوشـنبه جلسـه ای با مدیران داشـتم 
بـرای بعضـی هماهنگی هـا. همگـی سـرخوش از جلسـه تودیـع و معارفـه رئیـس 
کناره گیـری مـن و تصـدی خسروشـاهی رسـمًا  پژوهشـکده نجـوم بـر می گشـتیم. 
گفتـم می خواهیـد  اعـام شـد! صحبـت از مشـکات مالـی پـروژه بـود. بـه شـوخی 
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کنـم و پـول بگیـرم. وقتـی قضیـه شـورای  بـروم بـرای رئیس جمهـور سـخنرانی 
کـه ایـن دعـوت را بپذیـرم،  کردنـد  گفتـم همگـی اصـرار  انجمن هـای علمـی را 
کـه لغـو ایـن سـفر ضـرری نـدارد  کنـم. نظـر همـه ایـن بـود  الزم بـود سـفر را لغـو 
امـا نفـع جلسـٔه پنج شـنبه بسـیار اسـت. پذیرفتـم. بـه شـورای انجمن هـا پیغـام 
دادم خواهـم آمـد. بـه لونـد خبـر دادم نمی توانـم بـه دلیـل بسـیار مهـم جلسـه بـا 
رئیس جمهـوری. دیـروز سه شـنبه سـاعت 3 بعدازظهـر از شـورا خبـر دادند جلسـه 

رئیس جمهـوری بـه تعویـق افتـاده اسـت!!

این هم از رویدادهای نامنتظرٔه ایران!

ایـن تنهـا خبـر ناجـور دیـروز نبـود. دیـروز روز سـختی بـرای مـن بـود. چنـد خبـر شـخصی 
کـه هـر یـک می توانسـت فشـار خـون را بـه شـدت بـاال ببـرد. بـه خـودم  و اداری ناجـوری 
گرچـه در  گویـی همـه چیـز آرام اسـت،  کـه انـگار نـه انـگار. بی خیـال شـدم.  نهیـب زدم 
کـه می نویسـم آرام ترم! کی رو بـه رو بـودم. بـه خیـر گذشـت. امـروز  واقـع بـا سـیل وحشـتنا

دیـروز تمـام وقـت منتظـر بودم الریجانـی قراری بگذارد در مورد مسـائل کلیدی، . 3
گفتـه بـود حتمـًا! خبـری  کنـم. روز دوشـنبه یـا قطعیـت  ارز و LTG بـا او صحبـت 

نشـد! البتـه رفتـار طبیعـی از او بود!!
بـود. . 4 نشـده  او خبـری  از  تـا دیـروز  پیـام دادم نمی آیـم  آرنـه  بـه  کـه  از دوشـنبه 

کـرده اسـت. پـرس و جـو  غیرعـادی بـود. حـدس زدم ناراحـت شـده اسـت، قهـر 
کاس دانشـگاه سـاعت 6:3۰،  کـردم معلـوم شـد درسـت اسـت. دیشـب پـس از 
کنـم. بـه نظـرم آمـد مفیـد بـود. بـه  کـردم تـا قـدری آرامـش  تلفنـی بـا او صحبـت 
کـه شـرایط مـا بـه  گفتـم  هـر حـال سـفر بعـدی مـن هنـوز نامشـخص اسـت. بـه او 
ع حالـت جنگی اسـت.  لحـاظ مالـی، بـه خصـوص در مـورد ارز، شـبیه بـه یـک نـو
انتظـار زیـاد نداشـته باشـد. او هـم از صفـر شـدن نقدینگـی می گفـت. بـه حـدود 
ژانویـه  تـا  بتوانـد  کـه  بـود  شـده  راضـی  بفرسـتیم  برایـش  االن  کـه  یـورو   25۰۰۰
شـرکت را بکشـاند. وضعیتـی اسـت ایـن هـم وقتـی بـه تمـام تحـوالت یـک سـال 

نـگاه می کنـم!! گذشـته 
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بـا درودی دیـروز جلسـه داشـتم، در دانشـگاه وضعیـت سـندها خـوب اسـت ، بـه . 5
گفتـم معطـل نکنـد. فهرسـت را ببنـدد. جـز 4 مـورد. 

کـه  باشـیم. می خواسـتیم  بـا الریجانـی جلسـه داشـته  باالخـره موفـق شـدیم  بعدازظهـر 
تکلیـف بسـتن قـرارداد M2 را روشـن کنـم و نیـز پرداخـت به LTG . قرار شـد قـرارداد امضا 
قـرارداد  اتمـام  تـا  آرنـه پرداخـت شـود  بـه  یـورو  زیـر 5۰،۰۰۰  شـود و علی الحسـاب رقمـی 
کنونـی و بـرای ژانویـه بـه بعـد قـرارداد جدیـد با رقم کمتر بسـته شـود. نظرم این اسـت که 

فعـًا 25،۰۰۰ یـورو پرداخـت شـود! 

91/۷/2۷
پنج شنبه

کـه 2 هفتـه دیگـر بـرای امضـا قـرارداد بیایـم. بـه آرنـه گفتم  امـروز تاپیـو و آرنـه پیـام دادم 
احتمـااًل تـا دوشـنبه آینـده خبـر خوبـی مربـوط بـه پرداخـت بـه او خواهـم داد. خوشـحال 
شـد. دیـروز آخـر وقـت بـا آقـای مهنـدس بهـزادی، بخـش اداری و همـکاران او جلسـه 
کـی و چگونـه پـول LTG پرداخـت شـود. شـنبه ظهـر بایـد از صراف هـا خبـر  کـه  داشـتیم 

کـه قیمـت ارز آزاد چقـدر اسـت بـرای حوالـه. بگیریـم 

از  کنـد و  از حضیـص عبـور  ایـن پرداخـت  از  بـا LTG  پـس  مـا  ارتبـاط  بـه نظـر می رسـد 
کـه  کـه فقـط 25،۰۰۰ یـورو پرداخـت شـود و در صورتـی  شـکنندگی بـه در آیـد. می خواهـم 
کنیـم.  کنـد و اطاعـات بـه مـا بدهـد شـاید بقیـه را تـا 5۰،۰۰۰ پرداخـت  LTG همـکاری 
کـه االن بابـت ایـن 5۰،۰۰۰ یـورو بایـد بدهیم حدودًا سـه برابر مبلغی اسـت که یک  ریالـی 

مـاه پیـش پرداخـت می شـد. شـرایط اقتصـادی بسـیار ملتهـب اسـت!

91/8/3
چهارشنبه

کشـور، و تاثیـر آن بـر  ایـن هفتـه پـس از چنـد هفتـه التهـاب در سیاسـت های اقتصـادی 
کارهـای رصدخانـه روی داد: کمـی آرامـش و پیشـرفت در  کارهـای مـا 
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گذشـته سـرانجام بخشـی از پـول LTG و ING حوالـه شـد. خبـر آن را بـه . 1 شـنبه 
کنـد. بـه وضـوح رفتـارش  کـه تـا آخـر ایـن هفتـه منتظـر باشـد دریافـت  آرنـه دادم 

کنـد یـا نکنـد. کـه چگونـه هزینـه  کردیـم  نرم تـر شـد. توافـق موقـت هـم 
کیلومتـر آخـر جـاده رصدخانـه مهـار شـد. نقشـه جدیـدی برای . 2 اوضـاع قلـه و یـک 

ایـن بخـش از جـاده سـرانجام نهایـی شـد و ما هـم آن را به لحـاظ نجومی بدون 
کردیم. مشـکل اعـام 

قله تسطیح و تمیز شد. بازدید زمین شناسان به روزهای آینده موکول شد.. 3
ح پایـه تلسـکوپ و سـاختمان محفظـٔه ایسـتگاه . 4 کـره بـا شـرکت سـیویار، طـر مذا

کـه لزومـی بـه جابه جایـی محـل احـداث پایـه تلسـکوپ و بـن  قلـه، نشـان داد 
گمانه زنـی را در همـان محـل  گرفتیـم  پایـٔه محفظـه نیسـت. بنابرایـن تصمیـم 

کـره بـا شـرکت پیمانـکار شـروع شـد. کنیـم. مذا پیشـنهادی نصـب پایـه شـروع 
اسـناد مناقصـه بـرای سـاخت بخـش چرخـان محفظه آماده شـد. آقـای حقیقت . 5

کـردم بـا  کار نبـود، یـا فرصـت نمی گذاشـت. امـروز مجبـورش  چنـدان طالـب ایـن 
کند. کار را تمـام  حضـور تیـم مهندسـی مکانیـک 

سـاخت HSB بـا توجـه بـه تغییـر قیمت هـا در ایـن چنـد هفتـه اخیـر مجـددًا مـرور . 6
شـد و قـرار شـد عملیاتـی شـود. قیمت هـای جدیـد را روزهـای اول هفتـه آینـده 

گرفـت. خواهنـد 
سـفرم بـه لونـد و تورکـو نهایـی شـد. قـرار شـد هفتـٔه آینـده چهارشـنبه مسـتقیم به . ۷

هلسـینکی بـروم و از آنجـا بـه تورکـو. آرنـه هـم مسـتقیم از لونـد می آید. پنج شـنبه 
. LTG کار کـرات در مـورد ادامـٔه  هـم بـا هـم بـه لونـد بـر می گردیم بـرای مذا

کردیـم چگونـه افضلی فـر حقوقـی را . 8 باالخـره پـس از پیگیری هـای زیـاد، معلـوم 
کار حساسـی بود بـا توجه به شـرایط LTG و  کـه اضافـه گرفتـه اسـت پـس بدهـد. 

مانـدگاری او بـه عنـوان دانشـجو.
امیـدوارم فرصـت . 9 ببینـد.  آلمانـی بدهیـم  بـه وکیـل  قـرار شـد  را  اپتیـون  قـرارداد 

کنـد! کافـی پیـدا 
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91/8/6
شنبه

که پول به حسـاب LTG رسـیده اسـت. آرنه به وضوح خوشـحال  امروز از مجید شـنیدم 
اسـت و صحبت هـای مـا در تورکـو و لونـد البد دوسـتانه تر خواهد بود.

کـه از دیـد مـن  کار دارد. جزئیاتـی دارد  کـه بـه نظـر آمـاده می رسـید هنـوز  اسـناد مناقصـه 
حقیقـت بـه قصـد عقـب می انـدازد. مایـل نیسـت البـد از روی حسـن نیـت، امـا بـرای مـن 
کـه چنـدان میـل بـه انجـام  کار می بـرد در مـواردی  جالـب اسـت چـه روش هایـی را بـه 

کاری نـدارد. 

کـه نمی توانـد آن پـول را بـه حسـاب یـک شـرکت خصوصـی  افضلی فـر پیغـام داده اسـت 
بـه شـدت  را  ع حقیقـت  ایـن موضـو کـرده اسـت.  از IPM دریافـت  کنـد چـون  پرداخـت 
ع را پیگیـری نکننـد تـا  کـه حـق دارد.بـه دفتـر سـپردم دیگـر موضـو کـرده اسـت.  ناراحـت 

کنـم.  خـودم در لونـد بـا او صحبـت 

کنیـم، امـا عمـدًا دسـت نگهداشـته ام تـا  هنـوز می توانیـم 25،۰۰۰ یـورو بـه لونـد پرداخـت 
موقعیـت مناسـب تری بـه دسـت آیـد.

91/8/1۰
چهارشنبه

چهارشـنبه حـدود 12 بـه فـرودگاه هلسـینکی رسـیدم. قـرار بـود تلفنـی بـه آرنـه خبـر دهـم 
کـی همدیگـر را می بینیـم. اتوبـوس بـه تورکـو سـاعت 13 حرکـت می کـرد و از  کجـا و  کـه 
»کارمینـا« نزدیکـی محـل رصدخانـه، می گذشـت. امـا تلفـن همـراه خـط نمـی داد. سـوار 
گذشـته  کـه شـدیم تـا مدت هـا همین طـور بـود. نهایتـًا یـک سـاعت و نیـم از حرکـت  هـم 
کردیـم. به موقـع پیاده  کنـم. قـرار را قطعـی  کـه خـط داد و توانسـتم بـا آرنـه صحبـت  بـود 

شـدم. او و تاپیـو در ایسـتگاه اتوبـوس منتظـر مـن بودنـد. 
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از آنجا یکراسـت به دفتر تاپیو رفتیم. با آن که شـب قبل در راه بودم و درسـت نخوابیده 
کـه می خواهـم پیشـنهاد  کنیـم. حـدس مـی زدم بـا تغییراتـی  بـودم ناچـار بودیـم شـروع 
بدهم جلسـه ما به فردا می کشـد. و شـاید هم تمام نشـود. اما پس از 4 سـاعت به توافق 
کـه به نفـع ما بود. بـه عاوه  ع قـرارداد بـه خریـد قطعـه ای آمـاده تبدیـل شـد  رسـیدیم. نـو
قـرار شـد تمـام اسـناد مرتبـط از جملـه هندسـه، M2، ضمیمـه قـرارداد شـود. ایـن مسـتلزم 

کـه بـه قـول آرنـه، جنـاب بـه لونـد بـرود بـه مدت سـه هفته.  آن بـود 

شب بسیار خسته به هتل رفتم و یک راست خوابیدم!

91/8/11
پنج شنبه

کـرات  صبـح قبـل از صبحانـه پیامـی بـرای جنـاب فرسـتادم. از او خواسـتم مسـتقل از مذا
مـا بـا بهـروز افضلی فـر تمـاس بگیـرد و روشـن کند آیـا رفتن او به لوند الزم اسـت و به مدت 
کمابیـش مسـتقل از نظـر آرنـه بـه دسـت  چنـد هفتـه یـا چنـد روز. می خواسـتم اطاعاتـی 

آورم.

کـه دیـر شـده بـود، آرنـه را ندیـدم. حدس می زدم حـدود سـاعت 11 باید به  سـر صبحانـه، 
کـه آرنـه هـم بـود. حـدود یـک  فـرودگاه برویـم. قبـل از آن حـدود 1۰ بـه البـی هتـل رفتـم 
کردیـم دربـاره چگونگـی ادامـه همـکاری بـا LTG. اولیـن حرفـش ایـن  سـاعت صحبـت 
کـه توربـن بایـد همـکار بمانـد و حدود 6۰٪وقتش با ما باشـد. در غیـر این صورت من  بـود 

کنـم. هـم نمی توانـم همـکاری 

گذاشـتم بـه موقـع بـه او  کنـم. امـا  بدیهـی بـود بـا ایـن پیشـنهاد نمی توانسـتم موافقـت 
کـه بـا ایـن پیشـنهاد مخالفـم! فشـار بیـاورم. می دانسـت 

ک و از همان جا یک راسـت به دفتر در  ظهـر بـا یـک سـاعت تاخیـر پرواز داشـتیم به کپنهـا
کـردم تـا بـا اوضـاع آشـنا شـوم. سـپس بهروز  لونـد رفتیـم. در آنجـا ابتـدا بـا مجیـد صحبـت 
کـه بـه نفعـش  کـرد  آمـد. ابتـدا بی میـل نبـود جلسـه بـه فـردا موکـول شـود امـا ظاهـرًا حـس 
نیسـت. صحبـت مفصلـی بـا او داشـتم نزدیـک بـه یک سـاعت و نیم. در ایـن صحبت ها 
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کـه  گفتـه اسـت   گرفتـه و  کـه حبیـب یـک سـال پیـش بـا او تمـاس  کـه متوجـه شـدم  بـود 
گفتـه دکتری من تصویب  »دکتـری ات را تصویـب کردیـم«. افضلی فـر اصرار داشـت که او 
شـده اسـت پـس چـرا حـاال موافقـت نمی کنید. چون مـن گفتم چاره ای نداریـم جز این که 
کنـد. بـه شـدت مخالفـت می کـرد و می گفت امـکان ندارد  دکتـری اش را بـه ایـران منتقـل 

کـه زندگـی اش را مختـل کرده ایـم. گله منـد بـود  و از مـا 

همـان  شـدم  متوجـه  گرفتـه،  تمـاس  او  بـا  حبیـب  زمانـی  چـه  دقیقـًا  شـدم  جویـا  وقتـی 
کـه مـن  اوائـل مهرمـاه سـال 9۰ بـوده اسـت. یعنـی پـس از همـان جلسـه ای بـا الریجانـی 
کـم ظرفیتـی افـرادی ماننـد  حضـور نداشـتم. ایـن هـم یکـی دیگـر از تبعـات آن جلسـه و 
ح  کـه در جمـع خودمـان حبیـب مطـر خسروشـاهی و حقیقـت. در پـی همـان جلسـه بـود 
کـه قبـًا از آن بـه تفصیـل صحبـت  گرفته ایـم اقسـاط LTG را ندهیـم«،  کـرد »تصمیـم 

کـردم.

بـرای  ممکـن  بدیل هـای  مـورد  در  را  او  نظـر  و  کـردم  صحبـت  مجیـد  بـا  هتـل  در  شـب 
می گفـت  نکتـه  چنـد  شـدم.  جویـا   LTG بـا  آینـده  همـکاری 

اوضاع همکاری بسیار پیچیده شده است.. 1
بهروز هیچ تمایل ندارد برگردد و برایش قابل تصور نیست.. 2
گربهروز بورسیه شود مالیات نمی دهد و برای ما 5۰٪ ارزان تر تمام می شود.. 3 ا
کـه از مـا طلـب دارد ممکن اسـت بتوانـد با ارتباطاتـی که آرنه . 4 کنـد  گـرLTG ادعـا  ا

دارد جلـوی ارسـال آینـه را بگیرد!
کرده است وجود دارد. . 5 که مجید تاسیس  امکان استفاده از شرکتی 

کـرات بـا LTG سـخت خواهـد بـود و هـم این کـه حـل  کـه مذا اینهـا هـم نشـان می دهـد 
مسـئله بهـروز آسـان نخواهـد بـود.

از  کاری بکنـد رهایـم نمی کـرد.  کـه چگونـه خسروشـاهی می توانسـت چنیـن  ایـن فکـر 
کـه  گفتـه اسـت. از طـرف دیگـر تمـام وقـت اعتـراض می کـرد  یـک طـرف بـه او تبریـک 
گانگـی  چـرا مـا بایـد از او حمایـت بکنیـم! و این کـه دکتـری او چـه ربطـی بـه مـا دارد. دو 
گاهـی خـود شـیرینی های عجیبـی هـم می کنـد. مثـل همیـن  شـخصیتی عجیبـی دارد! 
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گـروه لونـد فرسـتاد حتـی  کـه بافاصلـه پـس از بـرش قلـه روز بعـد فیلـم آن را بـرای  اواخـر 
کـه مـن خبـر  گلـی دیگـر  قبـل از اینکـه مـا دیـده باشـیم. عجیـب اسـت! ایـن هـم دسـته 

نداشـتم!

91/8/12
جمعه

کارهای پیشـنهادی آرنه  صبح سـاعت 9 به LTG آمدم. قصد داشـتم ابتدا بحث بسـته 
کارها که  را پیـش بکشـم. آرنـه دیـروز در تورکـو آن را بـه من داده بود. سـیاهه ای از بسـته 
وابسـتگی مـا را بـه لونـد نشـان مـی داد و در عمـل می توانسـت مبنـای قـرارداد مـا بشـود. 
کنـم تـا هـم از اطاعـات و نظر  قصـد داشـتم عمـدًا آنهـا را در حضـور بهـروز و مجیـد بررسـی 
 LTG آنهـا اسـتفاده کنـم، هـم بـرای آنها آموزشـی باشـد، هم دسـتمان بیاید تا چـه حد به
 LTG کار را بـه یـک نفـر از نیـاز داریـم. آرنـه در تقریبـًا همـه مـوارد مسـئولیت هـر بسـته 
کـه مسـئولیت را بـه یـک نفـر از ایـران بدهـم و در صـورت  سـپرده بـود. قصـد مـن ایـن بـود 
لـزوم LTG را مشـاور قـرار بدهـم. نتیجـٔه ایـن بحـث نشـان مـی داد چـه مقـدار بـه توربن و 

متـه نیـاز خواهیم داشـت.

کـه مـن راضـی نبـودم امـا  کنـد  کـه می خواهـد در مـورد خـودش صحبـت  بهـروز فـورًا آمـد 
کنـم. گفت دیشـب فکر کرده اسـت و پیشـنهاد جدیدی  نخواسـتم بیـش از حـد نگرانـش 
حمایـت  او  دکتـری  تحصیـات  از  دیگـر  سـال  یـک  مـا  کـه  بـود  ایـن  پیشـنهادش  دارد. 
کار  و  بیایـد  ایـران  بـه  اسـت  آن مجـاز  از  پـس  بدهـد.  امتحـان جامـع  بتوانـد  تـا  بکنیـم 
کـه  دکتـری را ادامـه دهـد. پیشـنهاد بـدی نبـود. در دل بـا آن راضـی بـود بـه خصـوص 
انتقـال او بـه دانشـگاه های ایـران نیـز دسـت کم  تـا مهرماه طـول می کشـید. از طرف دیگر 
کـه الزم بـود در قـرارداد آرنـه دیده شـود. این اسـت که اصـرار کردم  هنـوز جزئیاتـی داشـت 
باشـد تـا بـه بحـث مربـوط به بسـته کارها برسـیم و سـپس در مـورد او مـن تصمیم خواهم 
کـه بسـیار مهـم  کـه نـه ابتـدا بایـد مسـئله او حـل شـود  گرفـت. اصـراری بچه گانـه می کـرد 

است. 
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جلسـه بـا آرنـه را تشـکیل دادم. بهـروز و مجیـد هم آمدند. اما بهـروز هنوز پا در یک کفش 
رفتـار بچه گانـه ای داشـت.  ح شـود. خیلـی  او مطـر ع دکتـری  اول موضـو اصـرار داشـت 
کـه اصـًا رصدخانـه  گفتـم  سـرانجام عصبانـی شـدم، خـودم را عصبانـی نشـان دادم، و 
کاری دلـش می خواهـد انجـام  ح دیگـر فعـال نیسـت، او هـم هـر  هیـچ پولـی نـدارد، طـر
کـردم تـا آرنـه هـم قـدری بیشـتر  کیـد  ح تا ع بی پولـی طـر دهـد. بـه عمـد بـه ایـن موضـو
کنـد تـا مـن بتوانـم بـه نتیجـه برسـم. هنـوز پیشـنهادهای  بحرانـی بـودن اوضـاع را حـس 
آرنـه بـرای حـد و حـدود همـکاری و مبلـغ ماهانه به LTG برای من قابـل قبول نبود. من 
در ذهنـم شـاید ماهـی 25 تـا 3۰ هـزار یـورو تصور داشـتم و او کمتر از 5۰ هـزار  را غیرممکن 
کارهـا  کت شـد و مـا توانسـتیم بـه بحـث بسـته  می دانسـت. در اینجـا سـرانجام بهـروز سـا

برسیم.

سـیاهه ای  بـود  کـرده  تهیـه  آرنـه  آنچـه  می رفـت.  پیـش  روان  کارهـا  پیرامـون  بحـث 
گانـت چـارت مـا ذکـر شـده بـود، امـا نـه همـٔه  کـه در  کارهایـی بـود  بی سـاختار از تعـدادی 
کـه بـه نظـرش آمـده بـود الزم اسـت زیـر نظـر LTG انجام شـود. گفتم  آنهـا. کارهایـی بـود 
کار حتی االمـکان از همـکاران مـا  کـه الزم اسـت بـه آن سـاختار داده شـود و مسـئول بسـته 

در ایـران باشـد. چنـدان مخالفتـی نداشـت.

بعدازظهـر  دانشـگاه می رفـت.  بـه  بایـد  کـه  بـود  غایـب  بهـروز  ایـن جلسـه  از  در بخشـی 
شـد. تمـام  باحضورمجیـد  بحـث  ایـن   15 حدودسـاعت 

کارهـا نشـان  کـردم. بررسـی بسـته  پـس از آن بـا آرنـه پیرامـون قـرارداد جدیـد صحبـت 
کـه می تـوان همـٔه آنهـا، شـاید جـز یکـی دو تـا را بـه همـکاران در تهـران سـپرد، و  مـی داد 
تنهـا نظـارت LTG الزم می نمـود. این فلسـفه سـطح همکاری بـا LTG را کاهش می داد. 

کـه پذیرفـت. کنـد،  ع قـرارداد بازنگـری  از آرنـه خواسـتم بـا همیـن فلسـفه در موضـو

گفتـم می تـوان پیشـنهاد بهـروز  کردیـم. بـه آرنـه  پیرامـون وضعیـت بهـروز هـم صحبـت 
کـه قبـًا بـا آرنـه توافـق  را مشـروط پذیرفـت: 9 مـاه تنهـا حقـوق در سـال بگیـرد همان طـور 
کـرده بـودم، و نیـز چنـد مـاه حقـوق را که در ایران دریافت کرده اسـت بابت مدتی در لوند 

باشـد. قـرار شـد ایـن توافـق را آرنـه بـه اطـاع بهروز برسـاند.
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کره و  روز سـختی بـود. دیشـب هـم درسـت نخوابیـدم و تمـام وقـت بـه فکـر چگونگـی مذا
گـون بـودم. امـا بـه خیر گذشـت و از نتیجه آن خشـنودم. جالب  راه حـل مسـئله های گونا

این کـه دیشـب اصـًا فکـر نمی کـردم چنیـن توافقـی حاصل شـود. 

کـه توربـن و متـه در شـرکت نباشـند، سـهامدار نباشـند، و تنهـا بـه  حتـی آرنـه پذیرفـت 
کننـد ماننـد تومـاس! این کـه پذیرفـت بـرای مـن غیـر  عنـوان بـه عنـوان مشـاور همـکاری 

منتظـره بـود!

91/8/13
شنبه

صبـح بـه دفتـر جدیـد شـرکت آل ابراهیـم رفتـم. همان جـا دفتـر شـرکت درودی هـم بـود. 
کـه پـس از چنـد سـال مجیـد  کـرده بودنـد. جـای مناسـبی بـود. خوشـحالم  مشـترکًا اجـاره 
بـه مـرور خـودش را بـاز می یابـد. حضـور او کمکی هم حاال به ما اسـت. وقتـی فکر می کنم 
کشـورما امکان اسـتفاده از چنین نیروهایی یا شـکوفایی آنها را از دسـت می دهد  چگونه 

بـه عمـق فاجعـٔه عقب ماندگـی کشـورمان بیشـتر و بیشـتر واقف می شـوم.

درهمـان محـل شـرکت آل ابراهیـم ادامـه مصاحبـه در مـورد ISMO انجـام شـد. بـه مـرور 
تمـام خاطراتـم در مـورد علـم ایـران را روی نـوار تخلیـه می کنـم. بخـش عمـدٔه آن هـم 
کار جالـب بـود! چگونـه در  پیـاده شـده و تصحیـح شـده اسـت. بـرای خـودم هـم ایـن 
کـه بعضـی  گاو وحشـی بـه جلـو تاختـه ام و چـه راه هایـی بـاز شـده اسـت  مـواردی ماننـد 

هنـوز بـاز اسـت یـا بازتـر شـده و بعضـی متروکـه شـده اسـت!!

91/8/14
یکشنبه

کـه از لونـد برگشـته ام. قصـدی نـدارم بـه همـکاران تیم رصدخانـه گزارش  روز اولـی اسـت 
بدهـم. قـدری از دیـدن آنهـا امتنـاع دارم، دل چرکیـن ام و فکـر می کنـم لزومـی نـدارد آنهـا 

را در جریـان همـه امـور بگـذارم. بهتـر اسـت بـه مرور آشـنا شـوند.
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کردم. با سپهر صحبت مختصری در مورد بهروز 

91/8/15
دوشنبه

غ است. امروز قراری داشتم با دکتر حداد در فرهنگستان  این چند روز سرم به شدت شلو
کـردم می خواهنـد در امـور  زبـان. از مدت هـا پیـش تـدارک دیـده شـده بـود. ابتـدا تصـور 
کارنه تنها تندتر نشـده که  کننـد. پـس از اسـتعفای من  برون سـپاری واژه گزینـی بازنگـری 
گـر چـه همـکاری خـودم را هیـچ گاه قطـع نکـردم. بعـد  کمـی هـم رو بـه رکـود رفتـه اسـت، 

معلـوم شـد قصـد جلسـه ای بـرای قدردانـی دارنـد. برایـم جالب بود. 

کـه  فـردا در دانشـگاه زنجـان درمـورد رصدخانـه ملـی سـخنرانی دارم. بایـد طـوری بـروم 
کاس در شـریف باشـم. بعدازظهـر قبـل از سـاعت 4:3۰ بـرای 

کارهـای  چهارشـنبه هـم سـمینار یـک روزه پژوهشـی در پژوهشـکده داریـم. چنـدان بـه 
رصدخانه نمی رسـم. جز این که امروز اسـناد بازنگری شـده طراحی مفهومی را از درودی 
کـردم. اوضـاع جـاده هـم پیـش مـی رود. بـرای سه شـنبٔه آینـده هـم جلسـه ای  پیگـری 
کـردم بـرای امـور روی جـاده رصد خانه با مشـاوران. باید هـم زودتر الریجانی  پیش بینـی 

گـزارش از تورکـو و لونـد و نیـز همفکـری. را ببینـم بـرای 

91/8/22
دوشنبه

بـه  مجبـور  یکشـنبه  و  شـنبه  کـه  طـوری  بـه  خـوردم  سـرما  سـخت  گذشـته  روز  چنـد 
کار ضـروری بـه الرک نیامدم. امروز هم جلسـه  اسـتراحت در منـزل شـدم و جـز بـرای چنـد 
کـردم تـا الریجانـی را ببینـم. بـا او بـه تفصیـل  کسـالت تعطیـل  فرهنگسـتان را بـه بهانـه 
کـردم. همچنین در مورد  راجـع بـه اوضـاع آینـه ثانویـه و نیـز قرارداد جدیـد LTG صحبت 
کـرد فقط خوب اسـت او هم  گفتـم ایـن امـور را مهـار خواهـم  بهـروز و رفتـار خسروشـاهی و 

در جریـان ایـن امـور باشـد.
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کارهـا. سـیاهه آرنـه و نیـز ویراسـت خـودم را  بعدازظهـر جلسـه ای داشـتیم درمـورد بسـته 
قبـًا بـرای همـه فرسـتاده بـودم بررسـی کنند. خانم دکتر دشـتدار هم توانسـته بود کاس 
کنـد و بیایـد.درودی نبـود امـا نظرش را فرسـتاده بود خوشـحال شـدم که همه  را تعطیـل 
کـه مایـل  کـرده بودنـد، نتیجه گیـری جلسـه هـم درهمـان جهتـی بـود  بـا جزئیـات بررسـی 
در  و طـرفLTG مشـاور.  کارباشـیم  بسـته  یـک  بـودم: حتی االمـکان خودمـان مسـئول 
مـورد اپتیـک هـم خانـم دشـتدار می گفـت چند مـورد ذکر شـده را می تواند بپذیـرد فقط به 

گـر متـه مسـئول باشـد خیـال او راحت تـر اسـت، نـه بـه لحـاظ فنـی. لحـاظ اخاقـی ا

کـه ارتباطـی بـا گانت چارت نداشـت.  کارهـا ایـن بـود  اشـکال عمـده ایـن سـیاهه از بسـته 
آرنـه  بـه  را  از این کـه نتیجـه  بـه عهـده بگیـرد، قبـل  را  ایـن هماهنگـی  اربابـی  قـرار شـد 

بفرسـتم. 

ع اصلـی قـرارداد بـا LTG  اسـت و  ایـن روزهـا مرتـب بـا آرنـه تلفنـی هـم در تماسـم. موضـو
این کـه چگونـه رقـم آن را کوچک تـر کنیـم. مایـل بـود بعـد از جلسـه با الریجانـی نتیجه را 
گفتـم مـا خوشـحال می شـویم قـرارداد تمدیـد شـود، امـا بـه لحـاظ مالی مشـکاتی  بدانـد. 

کـه بهتـر اسـت LTG ایـن ماحظـه را در نظـر بگیـرد. اسـت 

کنـد. مـن هـم در عیـن  آرنـه بـه وضـوح سـعی می کنـد همـکاری بـه هـر قیمتـی ادامـه پیـدا 
سـخت گیری بسـیار مهربانانـه بـا او رفتـار می کنـم. 

91/8/23
سه شنبه

امـروز جلسـه بـا شـرکت نـو اندیشـان، مشـاور راه، و بـا حضـور مهنـدس رسـائی و مهنـدس 
کردیـم. بـه  عزیـزی مشـاوران خودمـان و نیـز حقیقـت داشـتیم. وضعیـت جـاده را مـرور 
نظـر مشـکلی نبـود و روال مناسـبی بـود. جـز این کـه معلـوم شـد در چنـد نقطه شـیب جاده 
کـه همیشـه بخشـی از اسـتاندارد راه مـا بـوده اسـت. در همیـن  بیـش از 11 درصـدی اسـت 
کـه هیـچ گاه ایـن اسـتاندارد بـه شـرکت راه سـاز )زریـن سـپاهان( منتقل  جلسـه معلـوم شـد 

کـردم. شـاید نمی بایسـت ایـن امـر را بـه او می سـپردم. نشـده اسـت. از حقیقـت تعجـب 
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91/8/25
پنج شنبه 

از شـمال برگشـتم. دیـروز در دانشـگاه تهـران مراسـم جشـن هفتـاد سـالگی دکتـر  امـروز 
گفتـه بـودم  توسـلی، اسـتاد اپتیـک دانشـگاه تهـران بـود. جمعیـت خوبـی آمـده بودنـد. 
کردند هر یـک 5 دقیقه.  کنـم. چنـد نفری صحبـت  کـه می خواهـم در مراسـم او صحبـت 
را  وقـت  نـدارم  اصـرار  کـه  اسـت  اولین بـار  گذاشـتند.گفتم  وقـت  دقیقـه   15 مـن  بـرای 
گفتـم چـه تفاوتـی اسـت میـان توسـلی و جـو غالـب  کـردم امـا  کـم صحبـت  کنـم.  حفـظ 
گفتـم ثبوتـی هـم و امثـال او متوجـه تحوالت تاریخـی ما در  دانشـگاه های مـا! بـه وضـوح 

علـم و دینامیـک آن و نیازهـای تحولـی آن نیسـتند و توسـلی بی بدیـل اسـت.

گفـت دیـروز حقیقـت نامـه ای بـه او نوشـته اسـت،  اربابـی را دیـدم.  در انتهـای جلسـه 
کـه همـکاران  کـه تغییـر سـهامداران شـرکت توسـعه دانـش سـپهر،  رونوشـت هـم بـه مـن، 
رصدخانه به آن منتقل شـده اند مجوز از پژوهشـگاه نداشـته اسـت و این خاف توافق ها 
گفتم باشـد شـنبه  کردم  و به اربابی  اسـت. خیلی عصبانی شـدم. عصبانیتم را خاموش 

ع چیسـت. ببینـم موضو

کـه بـا ]...[  چـه بکنـم. زیـادی از حـد احسـاس قـدرت می کنـد و  گرفتـار ایـن شـد  ذهنـم 
می کنـد.  بی جـا  مداخله هـای 

91/8/2۷
شنبه

ع البتـه خبـر  کـه دیـدم نامـه ]...[ بـه اربابـی را دیـدم. از موضـو کارهـا را  امـروز صبـح رسـمًا 
کـه پـس از شـنیدن حرف هـای اربابـی بـه ذهنم  داشـتم. متـن آن نرم تـر از آن چیـزی بـود 
کـردم و دادم خانم قادری تایـپ کرد و واضح  رسـیده بـود. بـه هـر حـال نامـه ای تند تهیه 
بود قدری مشـوش شـده اسـت اما حرفی نزد. بعدازظهر جلسـه ای تشـکیل شد با مدیران 
کسـی فـردا بـه قلـه بـرود و چـون از  ح شـد از جملـه این کـه چـه  و بعضـی از مسـائل مطـر
کـه برایـم فرقـی نمی کنـد اربابـی  کـردم  اسـتانداری بـرای بازدیـد می آمدنـد. طـوری رفتـار 
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یـا حقیقـت. ضمـن این کـه تمایلـم بیشـتر بـه اربابی بـود. برای اولیـن بار جلسـه ای از این 
ح مسـائلی دیگر.  ع را بـه هنگامـی تـرک کردم که هنوز همه نشسـته بودند و منتظر طر نـو
کـردم. نامـه را بـه قـادری داده بودم که آخـر امروز به  در میـان تعجـب آنهـا جلسـه را تـرک 
حقیقـت و اربابـی بدهـد. البتـه خیلـی هم خسـته بودم و شـب قبل اصـًا نخوابیده بودم. 
کـه بـرای اولیـن بـار یک  سـاعت 2 می بایسـتی بـه ایسـتگاه راه آهـن بـروم و حـوا دختـرم را 

سـفری سـه روزه بـه یـزد و دور از مـا رفتـه بـود تحویـل بگیرم! 

91/8/28
یکشنبه

کـه بـه مدرسـه حـوا و نـوح بـروم بـرای پرداخـت بقیـه شـهریه  امـروز دیرتـر از منـزل رفتـم 
کـه بـه شـدت افزایـش یافتـه اسـت. سـاالنه 

کـه دکتـر اربابـی از جـاده رصدخانـه زنـگ زد. معـاون فنـی اسـتاندار  صبـح قبـل از 9 بـود 
اصفهـان و هیئـت همـراه حـدود سـی نفـر از جـاده رصدخانـه بازدیـد می کردند. خوشـحال 
گـروه تحـت تاثیـر پیشـرفت رصدخانـه قـرار گرفتـه بـود. تعجـب این که طبـق قرار  کـه  بـود 
کامـو رسـیده بـود. خوشـحال شـدم. مدت هـا دنبال ایـن بودیم  گـروه بـه  سـاعت ۷ صبـح 
کـه بدنـه اسـتانداری در جریـان امـور قـرار بگیرند تا بهتر بتوانند مشـکات مـا را حل کنند.

گفت نگران  کردم.  همان جا با مهندس شـهدادی از شـرکت زرین سـپاهان هم صحبت 
شـیب جاده نباشـید. تنها دو یا سـه نقطه سـیب به حدود 12/8 می رسـد.

91/8/29
دوشنبه

شـریف  سـپس  زبـان،  فرهنگسـتان  ابتـدا  داشـتم.صبح  فشـرده ای  بسـیار  برنامـه  امـروز 
برای یک جلسـه. برگشـت به الرک حدود ظهربرای جلسـه ای با دکتر فاطمی )دانشـگاه 
مشـورت  می خواسـتند  مجلـس(.  نماینـده  و  کرمـان  )دانشـگاه  امیـری  دکتـر  و  کرمـان( 
کـردم بـه تفصیـل  کرمـان. سـعی  بگیرنـد در مـورد احـداث یـک رصدخانـه یـک متـری در 
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بـود.  خـام  بسـیار  فاطمـی  دکتـر  تصـور  کنـم.  روشـن  برایشـان  را  ح  طـر پیچیدگی هـای 
کننـد. ظاهـرًا افـراد خّیـر  عـاوه بـر رصدخانـه مایـل بودنـد دانشـکده نجـوم هـم تاسـیس 
کمکـی از دسـتم برمی آیـد انجـام  عاقه منـد بـه سـرمایه گذاری اند. بـه آنهـا قـول دادم هـر 
کارهـا را در قله بحث  دهـم. جلسـه 2/5 طـول کشـید! پـس از آن بـا دکتر اربابی پیشـرفت 

کردیـم. 

گفـت آقـای حقیقـت می خواهـد مـن را ببینـد. می دانسـتم نامـه مـن را خوانـده و  بـه مـن 
کنـش او چیسـت؟ عصبانـی اسـت، امـا نمی دانسـتم وا

کـه او را صـدا بزنـد. مـردد بـودم  کسـی نبـود  کارمنـدان رفتـه بودنـد.  کـه خلـوت شـد  سـرم 
کنـم خـودش بیایـد. جالـب اسـت  کـه طبـق معمـول خـودم بـروم و صدایـش بزنـم یـا صبـر 
کـه چنـد دقیقـه »تفکـر فلسـفی« الزم بـود. خـودم را بـا emailهـا و پاسـخ دادن بـه بعضـی 
ع  کـردم. می دانسـتم خسروشـاهی هـم پیـش اوسـت. البد در مـورد همین موضو مشـغول 
کـه فکـر نمی کـردم.  گـر قـدری سـوءظن مـن شـدید می شـد چه هـا  صحبـت می کردنـد. ا
سـرانجام بلنـد شـدم و ماننـد مواقـع عـادی بـه دفتـرش رفتـم. و سـام علیـک متعـارف. 
کـه البتـه او  گفتـم بـرای حقیقـت نوشـته ام  کـه  گرفـت  کاری را  ابتـدا خسروشـاهی سـراغ 
و  رفـت  و  کـرد  ع حـل شـد. سـپس خسروشـاهی خداحافظـی  بـود و موضـو ندیـده  هنـوز 
کـه مـن خیلـی بی انصـاف ام و مفصـل در مـورد نامـه و  گفـت  حقیقـت پیـش مـن آمـد و 
گلـه  ج داده ام  کـه بـه خـر کـرد و از بی انصافـی  کـه در آن نوشـته بـودم صحبـت  مـواردی   
کـه ایـن  کـردم. از جملـه صحبـت شـد  ع  ع را رفـع و رجـو کمـی حـق داشـت. موضـو کـرد. 

پـروژه بـا سـوءظن پیـش نمـی رود و اعتمـاد قطعـًا فـرض پیشـرفت ایـن پـروژه هسـت.

ع سـهامداران شـرکت  گذشـت. بعد هم اربابی آمد و موضو نتیجه خوب بود. هر چه بود 
ح کردیـم و راجـع به راه حل آنها بحث کردیم. را و اشـکال حقوقـی آن را مطـر

ع از اتفاقـات و  کنـم. امـا در مجمـو یـک هفتـه سـختی بـود. هنـوز زود اسـت آن را تحلیـل 
اقدام هـا راضـی ام. روز سـختی بـود.
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91/8/3۰
سه شنبه

بـود  معلـوم  صـورت  میمیـک  از  احوال پرسـی.  بـه  آمـد  حبیـب  وقـت  اول  صبـح  امـروز 
کـه  گفتـم  اسـت.  رسـیده  کجـا  بـه  حقیقـت  بـا  مـن  دیشـب  صحبـت  بدانـد  می خواهـد 
ع حـل شـده. مسـئله قانونـی در مـورد  کـه صحبـت نشـده باشـد و موضـو مسـئله ای نمانـد 
گفـت البته ریشـه جای دیگر اسـت  کردیـم.  کـه راه حـل آن را صحبـت  ح شـد  شـرکت مطـر
و مسـئله قانونـی بهانـه اسـت. گفتـم همچنیـن بحثـی نشـد. بـا صحبت هـا معلـوم بـود او 
کـه او و بعضـی  کار شـده  کـه شـرکتی وارد ایـن  ع  اسـت  بـه شـدت ناراحـت از ایـن موضـو
کـرده  کـه او بـا حقیقـت در ایـن مـورد صحبـت  دیگـر در آن نقشـی ندارنـد و معلـوم بـود 
کـردم.  ح  او مطـر بـا  را  بـه حسـاب صحبت هـای »خالـه زنکـی«! اصـل  گذاشـتم  اسـت. 
کرده بود. نپذیرفت و قسـم خورد  که خودش با مشـارکت در این شـرکت مخالفت  گفتم 
گذاشـتم بـه حسـاب این کـه یـا  کـه همچیـن چیـزی نبـوده اسـت و قسـمش را پذیرفتـم. 
ع دیگـری در ذهنـش مانـده یـا بـوده! کـرده یـا سـوتفاهم بـوده یـا در متـن موضـو فرامـوش 

کـه شـرکتی دیگـر تاسـیس شـود، دانـش  گفتـم نظـر مـن همیشـه ایـن بـود  بـه هـر حـال 
گرچـه می تـوان دو حیطـه را هـم در یـک شـرکت دیـد.  بنیـان، بـرای سـاخت ابـزارگان. 
کـه در ایـن مـورد فکـر کرده اسـت. گفتم  نظـرش بـر همـان پیشـنهاد اول مـن بـود و گفـت 
کار را بکنـد. بـه عاوه  کـه قـرار شـد ایـن  مـن بسـیار موافقـم و خـوب اسـت پیشـنهاد بدهـد 
کـه مـن نظـر  گفتـم صریـح  گفـت جالـی خـوب اسـت در ایـن شـرکت جدیـد باشـد  چـون 
خوشـی در مـورد او نـدارم چـون رفتـار حرفـه ای مناسـبی از او ندیـده ام. بـه هـر حـال قـرار 
کـه درودی و دشـتدار  کنـد و پیشـنهاد بـرای ایـن شـرکت بدهـد. می خواسـت  شـد فکـر 
کار طراحـی اپتیـک بـه  گفتـم  کـه مـن مختافتـی نداشـتم تنهـا  هـم در ایـن شـرکت باشـند 
کـه روی تلسـکوپ قـرار اسـت متمرکـز شـود. پـس شـاید آنهـا  شـرکت سـپهر وابسـته اسـت 
بیـن هـر دو شـرکت و یـا سـهامدار در هـر دو شـرکت باشـند. ابتـدا نظـر موافقـی نداشـت امـا 
گفتـم خـودش هـم  بـا توضیـح مـن در مـورد تخصصـی شـدن دو شـرکت پذیرفـت. حتـی 
ح  ع بهـروز را هـم بـا او مطـر در شـرکت سـپهر سـهامی و نقشـی بـه عهـده بگیـرد. موضـو
کـرد  کـه چنیـن حرفـی نـزده اسـت امـا بعـد خـودش را تصحیـح  کـردم ابتـدا بـر آشـفته شـد 
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کـه همـه گفتیـم و پذیرفتیـم که او دانشـجو بشـود. می گذارم  کلـی  کـه شـاید همـان حـرف 
بـه حسـاب خودشـیرینی بچه گانـه. خوشـحالم از صحبت هـای دیـروز و امـروز. نامـه مـن 
کرد امـا تاثیر سـازنده ای در همه همـکاران و  کـه تنـد بـود او بی انصافـی تلقـی  بـه حقیقـت 

پـروژه داشـت. پـس خـوب بـود!

91/9/1
چهارشنبه

گروهی  کت بود. بعدازظهر جلسـه ای داشـتیم با سـازمان فضایی.  اوضاع پروژه امروز سـا
از چیـن بـه دعـوت آنهـا آمـده بودند برای بررسـی وضعیـت نجوم رصدی در ایـران. ایران 
اخیـرًا عضـو پـروژه ای آسـیایی شـده اسـت بـرای ره گیـری ماهواره ها. رفتار سـازمان بسـیار 
کـه بـا  گفتـم  گاهـی »ُبنجـل« یعنـی سـطحی بسـیار نـازل داشـت. بـه همـکاران  اداری و 
آنهـا جـدی رفتـار می کنیـم و طبـق برنامـه فقط یک سـاعت و نیـم تـا 3/5 بعدازظهر برای 
گـر بـه هـر دلیلـی قـرار شـد جلسـه طـول بکشـد من جلسـه را  آنهـا وقـت می گذاریـم و گفتـم ا
کـرد. قبـًا می خواسـتند همـٔه رصدخانه هـای کوچـک ایران را که بـه تهران  تـرک خواهـم 
کـردم. خسروشـاهی هـم  کـه مـن مخالفـت  کننـد  کـرده بودنـد در ایـن جلسـه وارد  دعـوت 
گذاشـتم.  کنـد. اصـراری نکـردم و بـه عهـده خـودش  کـه شـرکت  تمایلـی نشـان نمـی داد 
پذیرفـت بیایـد. ظهـر خانـم قادری خبر داد که خسروشـاهی گفته چـون از برنامه ناراضی 
کـه  گذاشـته بـودم  اسـت شـرکت نمی کنـد. حـدس مـی زدم چـرا! چـون بـه عهـده اربابـی 
کـه مدیـر  گفتـم چـه شـده. داشـت می گفـت  کنـد. پیـش او رفتـم و  رصدخانـه را معرفـی 
کـه گفتـم صبـر کـن! مـن که راضی نیسـتم  علمـی اسـت و بایـد ... از ایـن دسـت نکته هـا. 
کنـم در همـه جـا و هـر جلسـه ای. بایـد شـان رصدخانـه را نگـه  ج  مدیـر علمـی پـروژه را خـر
داشـت. راضـی و آرام شـد. بـه موقـع هـم بـه جلسـه آمـد. البتـه میهمانـان دیـر رسـیدند 
کـه بحـث نکته هـای چنـد  ظاهـرًا پروازشـان تاخیـر داشـته اسـت. دور هـم جمـع بودیـم 
گذشـت چـون جلسـه شـروع شـد. از سـازمان جـز  ح شـد. بـا سـکوت مـن  گذشـته مطـر روز 
کـردم. جلسـه را هم  کـه مـن بـه عمـد بـد خلقـی  چنـد کارشـناس دون پایـه نیامـده بودنـد، 
کـردم و ادامـه را بـه خسروشـاهی سـپردم. اولیـن بـار شـاید نبـود  راس سـاعت 3/3۰ تـرک 
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کنـم. آدم دلـش بـه حـال کشـور  کـم را ادب  کـه می خواسـتم سـازمان بـا پـز زیـاد محتـوای 
گونـه سـازمان ها بـا پـول و قـدرت زیـاد بیـش از هـر چیـزی پـز دارنـد! کـه ایـن  می سـوزد 

91/9/6
دوشنبه 

دو روز گذشـته بـه علـت تاسـوعا و عاشـورا تعطیـل بـود. امـروز نامـه ای نوشـتم به سـازمان 
گلـه از این کـه همکارانشـان بدیهیـات جلسـه داری علمـی  فضایـی، بـه رئیـس سـازمان و 

بین المللـی و دیپلماسـی علمـی را نمی شناسـند!

کنـد هرچـه زودتـر بـه لونـد  کـه برنامـه سـفرش را تنظیـم   در مـورد M2 از جنـاب خواسـتم 
کـه دیـر شـده اسـت و بهتـر اسـت  بـرود. دیشـب هـم پیامـی بـرای آرنـه و بهـروز فرسـتادم 
کننـد. بهـروز در دو هفتـٔه گذشـته هـر وقت پاسـخی به من داده اسـت  زودتـر برنامه ریـزی 
کنش معقولـی از او  کـرده و وا بـاز هـم همـان حرف هـای سـابقش را در مـورد دکتـری تکـرار 
کـه در پیـام دیشـب قـدری تند شـدم و فقط خواسـتم برنامه ریزی را  ندیـده ام. ایـن اسـت 

بـه مـن اطـاع دهـد تـا قـرارداد تاپیـو بـرای M2 بـه عقـب نیفتد.

91/9/۷
سه شنبه

که  از بهـروز خبـری دریافـت نکـرده ام جـز این کـه آرنـه در پیامـی اظهـار خوشـحالی می کرد 
مـن هـم مسـتقل از او بـه بهـروز هشـدار داده ام. نمی دانـم ایـن اظهـار خوشـحالی او تا چه 
کـه در مـورد قـرارداد دکتـری و  انـدازه واقعـی اسـت. چـون بهـروز نوشـته بـود از قـول آرنـه 
حضـورش بـا مـن صحبـت نکنـد و فقـط آرنـه را واسـطه قـرار دهـد. این جمله می توانسـت 
معانـی مختلفـی داشـته باشـد. بـه همیـن دلیـل پیـام پریشـب را بـه بهـروز بـرای آرنـه هـم 
کـه ضرب العجـل بـرای M2 تمـام شـده و او کاری نکـرده اسـت. بـه ایـن ترتیـب  فرسـتادم 
کـردم.  همـکاری او بـا رصدخانـه و LTG تمـام می شـود. بـه ایـن ترتیـب از او خداحافظـی 
کـرد شـاید قـرارداد را  گـر بهـروز همـکاری  کـه ا بـه آرنـه هـم پیامـی فرسـتادم قـدری نرم تـر 
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کنیـم ، امـا بـه هیچ وجـه نبایـد بـه او پرداختـی بشـود مگـر مـن مطلـع و موافـق  تمدیـد 
باشم.

91/9/8
چهارشنبه

کـه سـفر جنـاب را قطعـی می کردیـم بـرای اوائـل هفتـٔه آینـده آرنـه چندیـن  امـروز در حالـی 
بـار تمـاس گرفـت تـا موفـق شـدیم بـا هم تمـاس بگیریم و صحبـت کنیم. بسـیار ناراحت 
کنـد و وکیل گرفته اسـت. می گفت  بـود. می گفـت بهـروز گفتـه می خواهـد از آرنـه شـکایت 
ناراحـت اسـت از این کـه او متوسـل بـه چنیـن روش هایـی شـده اسـت. بـرای مـن هـم غیر 
گرچـه رفتـار بهروز این اواخـر ناعاقانه بودن رفتارهای اجتماعی او را نشـان  عـادی بـود. 
 M2 مـی داد. بـه او گفتـم از دیـد مـن بهـروز دیگـر همکار نیسـت و ما بایـد راه دیگری برای
گفت شـنبه زود اسـت  که  کنیم  کنیم. خواسـتم شـنبه مجددًا با هم صحبت  دسـت و پا 

و او تـا آن وقـت نمی توانـد نتیجـه ای بگیـرد و باشـد برای دوشـنبه! 

کـه بهروز را شـورانده اسـت به  در ایـن میـان سـپهر می گفـت شـاید همـه تقصیـر آرنـه باشـد 
قـول مـا حـاال »ننـه مـن غریبم« در مـی آورد.

91/9/11
شنبه

امـروز مجیـد آمـد و صحبـت مفصلـی همـراه بـا حبیـب و سـپهر در مـورد اوضـاع در لونـد و 
کردنـد.  ح  کـدام می دیدنـد مطـر کـه هـر  کردیـم. همـه جوانـب را هـر هرجـور   LTG شـرکت
جالـب بـود. از جملـه صحبـت مفصـل از ایـن شـد کـه چگونـه مـا و LTG، بهـروز را »لوس« 
او  توانایی هـای  از  می توانیـم  هنـوز  چگونـه  این کـه  یـا  کردیـم«.  »ضایـع  را  او  و  کردیـم 
کنـد؛  اعـام  غیرفعـال  را   LTG شـرکت  اسـت  کـرده  شـروع  آرنـه  این کـه  کنیـم؛  اسـتفاده 
کننـد؛ این کـه  این کـه احتمـااًل شـرکت دیگـری بـا نـام تصحیـح شـده ای از LTG تاسـیس 
شـاید هنوز ما را خیلی به خودشـان وابسـته می بینند؛ اینکه ما در چه شـرایطی هسـتیم. 
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کثر  کار می کـرد که روزهـای آینده چه بکنیـم که حدا جالـب بـود. در ایـن میـان ذهـن مـن 
اسـتفاده را از ایـن شـرایط ببریـم و حداقـل ضـرر را! 

گرچـه  کنش هـای معمـول خـود را داشـت،  کمابیـش همـان وا جالـب بـود خسروشـاهی 
یـا  از قبـل می دیـده و  را  بیـان می شـد. این کـه همـه چیـز  بـار ضعیف تـر و ظریف تـر  ایـن 
نگـران بـوده ؛ سـپهر در انتهـا پـس از دریافـت اطاعـات بیشـتر بـه نظـر می رسـید متقاعـد 
کـه بـا بهـروز تمـاس نگیـرد، مگـر خـود او بخواهـد! مجیـد نگرانی هـا و بعضـی  شـده اسـت 

کـرد.  ح  جنبه هـای قانونـی مرتبـط بـا شـرکت را مطـر

کاری درسـت و بـه موقـع انجـام دادم. مـا در ایـن حالـت  کـه  نتیجه گیـری مـن ایـن بـود 
کردیـم بـه نفـع  کـه بـرای قـرارداد و تمدیـد آن بـا LTG اعـام  ضـرری نمی بینیـم. آمادگـی 
گـر هـم قـرارداد تمدیـد نشـود مـن بـا آرامـش خاطر چـه در سـطح درون  مـا تمـام می شـود. ا
  LTG بگویـم بین الملـل می توانـم  در سـطح  و چـه  کشـور،  در سـطح داخـل  پـروژه چـه 
کشـور هـم یـا سـال دیگـر ایـن موقـع  قـرارداد را بـه هـم زد و نپذیرفـت! در شـرایط سیاسـی 
ح نخواهـد افتـاد. تـا این کـه دولـت جدیـد مسـتقر  اتفـاق عمـده ای بـرای حمایـت از طـر

شـود و مـا بتوانیـم بـا افـراد موثـر جدیـد تمـاس بگیریـم.

کردیـم. ابهام در نقشـه ها وجود  امـروز وضعیـت تسـطیح قلـه را نیـز بـا سـپهر و مجید مـرور 
کننـد و  ح  کـه قـرار شـد بـا نقشـه کش شـرکت زرین سـپاهان و نیـز آقـای بهنـام مطـر دارد 
این کـه شـاید بتواننـد در روزهـای آینـده بـه قلـه برونـد و از نزدیـک تصـور میدانـی پیـدا 
کننـد. دلـم می خواسـت مـن هـم همـراه می رفتـم. امـا شـرایط این روزهـا اجـازه نمی دهد. 
کـه انتظـار  گفتـم، دوسـتانه  دوشـنبه و سه شـنبه مسـئله پزشـکی بـا قلـب دارم. بـه سـپهر 
دارم مسـئولیت خـودش را در مـورد قلـه و زیرسـاخت ها جدی تـر بگیـرد. تـا حـل این گونـه 

ابهام هـا ایـن قـدر بـه درازا نکشـد.
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91/9/13
دوشنبه 

گـروه  گذاشـتیم بـا  بـا توجـه بـه تحـوالت LTG و رفتـار بهـروز افضلی فـر، امـروز جلسـه ای 
کنیم  ع: آیا خودمان می توانیم شـکل M2 را نهایی  مهندسـی و نیز احمد درودی. موضو
کار را بکنیـم. قبـًا اصـرار داشـتم  کنیـم؟ بـه نظـر می رسـد بایـد ایـن  و بـرای قـرارداد آمـاده 
کـه  کـه قبـل از امضـای قـرارداد بـا تاپیـو سـند مربـوط بـه شـکل M2 آمـاده شـود. امـا حـاال 
کاری بکنـد؛ دیگـر لزومـی بـه   LTG ع دسـت خودمـان اسـت، و بعیـد اسـت ایـن موضـو
آمـاده بـودن سـند بـه  هنـگام امضای قرارداد نیسـت. بحث ها نشـان داد که برای انجام 
کار شـاید سـه تـا چهـار هفتـه وقـت بخواهیـم امـا انجام پذیر اسـت. بنابر ایـن احتمااًل  ایـن 

کنیـم. کـه قـرارداد را بـرای امضـا آمـاده  بـه ایـن سـمت می رویـم 

گفتـه بـود چـون مسـئله M2 و  کـه  کـردم  جالـب این کـه دیشـب پیامـی از آرنـه دریافـت 
قـرارداد تاپیـو فـوری اسـت می خواهـد بـا بهـروز صحبـت کند، البتـه از طریق وکیـل او، که 
بهـروز محاسـبات مربـوط بـه M2 را انجـام دهد. به همین جهت خواسـته بود که پولی را 
کـه مـن هفتـه پیـش قـول داده بـودم بـرای LTG واریـز کنم. ما هنـوز 25،۰۰۰ یـورو آماده 
کار را  گـر ایـن  کـه بسـیار ممنـون می شـوم ا کنیـم. بـه او امـروز نوشـتم  کـه ارسـال  داریـم 
کار را تحویل دهد.  کـه پولـی به بهروز پرداخت نکند مگر این کـه او  بکنـد. امـا توجـه کنـد 
کافـی بـرای ایـن پرداخـت در اختیـار  در ایـن صـورت هـم طبـق محاسـبه مـا بایـد پـول 
کنـد و  داشـته باشـد. بـه نظـر می رسـد از هـر طریـق مایـل اسـت پولـی از جانـب مـا دریافـت 
کاشـکی رو راسـت تر بـود! همـه اینهـا در حالـی  بـه هـر بهانـه نازلـی هـم متوسـل می شـود. 

کنـد.  کـه پیغـام داده اسـت می خواهـد شـرکت را تعطیـل  اسـت 

بعدازظهر جلسـه با شـرکت ها بود. سـه شـرکت نتوانسـته بودند بیایند. من خودم نرفتم. 
کـه امـروز بـرای تسـت قلبـم هولتـر 24 سـاعته بـرای ثبـت نوسـان های قلب  بـه خصـوص 

کـرده بـودم و هـوای تهـران هم به شـدت آلـوده بـود و آزار دهنده. وصـل 
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کـه  کـه جلسـه چگونـه بـود. خانـم قـادری هـم پیـام داده بـود  شـب از مجیـد پرسـیدم 
شـرکت ها سـئوال های بسـیاری در مـورد قـرارداد داشـتند. همـه اینهـا عامـت ابهام هـای 

کـه از دیـد مـن طبیعـی اسـت.  کار اسـت  متعـدد در ایـن 

فردا قرار است مجید و سپهر به قله بروند.

91/9/14
سه شنبه 

کرد. خوشـبختانه  که دولت امروز و فردا را تعطیل اعام  آلودگی هوا به قدری شـدید شـد 
کلینیـک اریتمی رفتم. دسـتگاه را باز  بیمارسـتان ها و بانک هـا تعطیـل نشـدند. صبـح به 
کـرد و بـه نظـر می رسـد بی نظمـی قلـب تحـت  کردنـد نـوار قلـب گرفتنـد. دکتـر هـم ویزیـت 

کردیم! کنتـرل اسـت. ظهـر به سـمت بروجرد از تهران فـرار 

کـه بـا او  کـه در راه قله انـد و هـوا خـوب اسـت. شـب  کـه مجیـد زنـگ زد  قبـل از ظهـر بـود 
کـردم از بازدیـد راضـی بـود. ظاهـرًا تمام اطاعـات »درجا« که از قله می خواسـت  صحبـت 
در اختیـار  تیـم جاده سـاز بـود فقـط اطاعـات صریـح بـه آنهـا منتقـل نشـده بـود. نقـص 
بـرای اسـتقرار  از وضعیـت قلـه  بـه هـر حـال ظاهـرًا نگرانـی  بـود!  رفتـاری و دقـت سـپهر 

کاغـذ بیایـد.  محفظـه مرتفـع شـده اسـت. می مانـد تـا این کـه جزئیـات روی 

سـپهر و حبیـب پاسـخ مـن را در مـورد پیـام آرنـه داده بودنـد. ظهـر قبـل از حرکـت از تهـران 
از اطـراف سـئوال  کـه مـن هـم در تهـران تحـت فشـارم و  آرنـه فرسـتادم  پاسـخی بـرای 
کـه برایـش پـول بفرسـتیم. مشـخصات M2 بـرای قـرارداد  کـرده  می شـود پـس LTG چـه 
کـه اوضاع را  کـه آماده نیسـت و تحویل داده نشـده اسـت. کوششـم این اسـت  تاپیـو هـم 

ع آرام نگـه دارم واز التهـاب بکاهـم. در مجمـو
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91/9/15
چهارشنبه

کـه خانـم قـادری  گرفتنـد. ظاهـرًا حقیقـت خواسـته بـود  کـه از دفتـر تمـاس  بروجـرد بـودم 
کـه جلسـٔه شـنبه بـا دو شـرکت به تعویـق بیفتد  هـم تعطیـل نکنـد. گفتنـد پیشـنهاد شـده 
کار  کـه ابهام هـا رفـع شـود. توضیـح دادم که ابهـام در این  و اول خودمـان صحبـت کنیـم 
گـر انتظـاری غیـر از ایـن داشـته اند  محفظـه بدیهـی اسـت و قابـل انتظـار بـوده اسـت. و ا
کـه نپذیرفتـم. وصـل  گفـت  اشـتباه از خودشـان اسـت. جالـب این کـه اول خانـم قـادری 
کـه  کنـد  کـرد مـن را متقاعـد  کـه او هـم طبـق معمـول بـا تـوپ پـر سـعی  کـرد بـه حقیقـت 
کـه آن جـا بـود بـه او توضیـح دادم و او پذیرفـت و  گوشـی را داد بـه حبیـب  نپذیرفتـم. 
ایـن  می بیننـد.  متفـاوت  کامـًا  را  ع هـا  موضو تیـم  همـکاران  گاهـی  شـد  منتفـی  قضیـه 
کـرد امـا  کار مـن هـم تلقـی  توضیحـات مـن الزم بـود. می تـوان ایـن نظرهـا را مداخلـه در 
مـن از آن ناراحـت نیسـتم. شـاید اشـتباه می کنـم امـا هنـوز به نظرم می رسـد ایـن روش در 

گرچـه وقت گیـر و اعصـاب درگیـر! کارهـا بهتـر اسـت،  سـامت پیشـرفت بهینـه 

91/9/16، 6 دسامبر 2۰13
پنج شنبه

کـه آرنـه بـرای او فرسـتاده  کـرد  شـب تهـران رسـیدم. سـپهر زنـگ زد و از پیامـی صحبـت 
شـده  دعـوت  او  از  و  کننـد  تعطیـل  را   LTG گرفته انـد  تصمیـم  این کـه  بـر  مبنـی  بـود 
کنـد.  اسـت بـه عنـوان عضـو هیئـت مدیـره و رئیـس مدیـره LTG در ایـن جلسـه شـرکت 
 INO بـه LTG می خواسـت جوابـی بـه او بدهـد مبنـی بـر این کـه امـوال و اطاعـات در
گفتـم هیـچ پاسـخی بـه او تـا  متعلـق اسـت و بهتـر اسـت بـه آنهـا دسـت نزننـد تـا او برسـد. 
کـردم. بـرای مـن  کنیـم. بعـدًا email خـودم را چـک  شـنبه ندهـد تـا بنشـینیم و صحبـت 
کنـد، در صورتی که در  کـه می خواهد ورشکسـتگی اعام  گانـه ای داده بـود  هـم پیـام جدا
دعوت نامـٔه رسـمی فقـط صحبـت از تعطیلـی شـرکت LTG بـود. نمی دانـم بـه چـه دلیـل 
یـا بـا چـه انگیـزه ای بـه ایـن نتیجـه رسـیده اند. هر روز خبـر جدیدی می رسـد. هنوز دالیل 

ایـن رفتـار آرنـه را درسـت درک نمی کنـم.
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91/9/1۷
جمعه

ج بـود قرار شـد به تهـران بیایـد. حدود  کـر صبـح بـه الرک رفتـم. بـا مجیـد تمـاس گرفتـم. 
کردیم. می خواسـتم هـم وضعیت او  1۰:3۰ رسـید و تـا نزدیـک 1بعدازظهـر باهـم صحبت 

را بدانـم و هـم نظـر او را در مـورد تحـوالت. 

کـه در شـرکت LTG ذخیـره شـده،  نگرانـی داشـتم در مـورد اطاعـات روی رایانه هایـی 
گـر الزم دید روز  ک نکنـد. ایـن نگرانـی کمـی برطـرف شـد. قرار شـد مجیـد ا آنهـا را کسـی پـا

کاری بکنـد.  یکشـنبه 

کتـاب بوده 	  نگرانـی در مـورد امـوال شـرکت جـدی نبـود. هزینـه نسـبتًا بی حسـاب و 
کنونـی آنهـا در مقایسـه بـا محـل هزینه هـا چیـز جدی نیسـت. امـا ارزش 

راه حل هـای آن صحبـت 	  مـورد  اسـت. در  مـورد وضعیـت خـود مجیـد  نگرانـی در 
بکشـیم. پیـش  را  بدیـل  راه حل هـای  کـه  نمی بینـم  چندانـی  مشـکل  کردیـم. 

کار رصدخانـه جـدی نیسـت. ولـی بـه هـر 	  نگرانـی از انحـال شـرکت از لحـاظ ادامـٔه 
کنـون بـه فکـر وضعیـت جدیـد باشـیم.  حـال بایـد از هـم ا

قـرارداد 	  طبـق  را  ماهانـه  اقسـاط  کـه  بکنـد  شـکایت  مـا  از   LTG اینکـه  از  نگرانـی 
می دانـم. کـم  را  آن  احتمـال  امـا  نشـده  رفـع  کامـًا  نکرده ایـم،  پرداخـت 

کردیـم. بـه نظـر می رسـد تغییـر اندکـی  در مـورد وضعیـت قلـه هـم بـه تفصیـل صحبـت 
کنـار محفظـه الزم خواهـد شـد، امـا عملـی اسـت. نتیجـه  در طراحـی سـاختمان خدمـات 

کنـد.  می مانـد تـا آل ابراهیـم نقشـه های آن را آمـاده 

91/9/18
شنبه

امروز در جمع مدیران به تفصیل در مورد تبعات تعطیلی LTG و نیز چگونگی شرکت 
ع  کرده است بحث شد. به خصوص موضو که آرنه رسمًا دعوت  در مجمع عمومی آن 
شرکت ما. دو نظر وجود داشت. شرکت بکنیم، و یا اصًا شرکت نکنیم و آن را بی اهمیت 



خاطرات رصدخانٔه ملی ایران    2۷3  

که حقیقت  گرچه نظر جمع داشت سریع به سمت شرکت بکنیم می رفت  کنیم.  تلقی 
گذاشتم جوانب و نتایج آن بحث شود. سرانجام به این نتیجه رسیدیم  مدافع آن بوده 
کار  که آنها  ل این بود  ع را جدی تلقی نکنیم پس شرکت نکنیم. عمدٔه استدال که موضو

کرد و حضور ما احتمااًل ضرر بیشتری به ما خواهد زد.  خود را خواهند 

کنـد. از او خواسـتم پیامـش را  کـه نمی توانـد شـرکت  پـس قـرار شـد سـپهر پیامـی بفرسـتد 
کار ببـرد. کلمـه نامناسـبی در ایـن شـرایط حسـاس بـه  قبـل از ارسـال ببینـم نکنـد 

کنـم الزم بـود مشـورتی  کـه در نظـر دارم قـرارداد تاپیـو را سـریع تـر امضـا  گفتـم  بـه عـاوه 
بشـود آیـا بـا ایـن شـرایط هنـوز می خواهـم M1  در تورکـو بمانـد. نتیجـه مشـورت ایـن شـد 
کـه LTG در التهـاب تعطیلـی اسـت  گفتـم پـس بهتـر اسـت در همیـن شـرایط  کـه بمانـد. 

اطـاع دهیـم قـرارداد را امضـا می کنیـم. 

گـروه کنترل بخواهم بـرای ماقات  عـاوه بـر ایـن بـه همیـن دلیـل باال، تصمیـم گرفتم از 
کننـد. دفتـر لونـد تـا آخـر فوریـه در اجـاره مـا  بـا تومـاس در لونـد در مـاه ژانویـه برنامه ریـزی 
اسـت. از ایـن جهـت مشـکلی نیسـت. و هنـوز فکـر می کنـم بسـیار الزم اسـت وانمـود کنیم 

تعطیلـی LTG را جـدی نمی گیریـم. 

امـروز ]...[  بـه شـدت شـکایت می کـرد از رفتـار ]...[  بـه عنـوان ]...[ و این کـه بـا بهنام به 
گـروه از تهـران بـرای نصـب  کـه  شـدت بـه صـورت زیـر دسـت رفتـار می کنـد. ظاهـرًا دیـروز 
تلسـکوپ دیـم آسـتلکو رفتـه بودنـد بهنـام رفتـار سـردی داشـته اسـت و وقتـی جویا شـدند 
کاری نداشـته باشـد. بعیـد نمی دانـم ]...[  از ایـن  کـه ]...[ خواسـته بـا آنهـا  گفتـه بـوده 
سـادگی ها دارد. امـا امیـدوارم زودتـر یـاد بگیـرد ایـن راه و رسـم »ریاسـت« نیسـت. بـه هـر 
کـه مدتـی  ع می گفـت  حـال بحـران دیگـری در راه اسـت. ]...[ همچنیـن از ایـن موضـو
کند!  گفتم صبر  اسـت ]...[ اطاعات هواشناسـی سـال گذشـته را در اختیار او نمی گذارد! 
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91/9/19
یکشنبه

کـه حـدود یـک میلیـارد تومـان )قـدری بیشـتر( از ردیـف  دیـروز حقیقـت خبـر از ایـن داد 
یـا در حـال پرداخـت اسـت. خبـر خوبـی بـود در  مهـر مانـدگار بـه مـا پرداخـت می شـود. 
کلکـی بیـش نبـوده اسـت از طـرف  ک. امـا امـروز معلـوم شـد ایـن  ایـن بی پولـی وحشـتنا
کـه مصـوب مجلـس  کارشناسـان سـازمان مدیریـت، و ایـن مبلـغ در واقـع همـان اسـت 
و  نیسـت،  خـوب  اصـًا  مالـی  وضـع  دهنـد.  تخصیـص   ٪4۰ تـا   3۰ اسـت  قـرار  و  اسـت 

کـرد.  کار  نمی دانیـم تـا سـال آینـده بایـد چـه 

ع بهـروز را پیگیـری می کنـد و بـه قـول او »مافیـای  کـه دارد موضـو پیامـی از آرنـه داشـتم 
سـخت  او  و  هسـتند  بهـروز  مسـئله  دنبـال  بـه  هجومـی  شـکل  بـه  کارگـری«  سـندیکای 
کـه او دسـت بـاال را دارد چـون بهـروز اطاعـات بـا  درگیـر اسـت. بـرای او بـه عمـد نوشـتم 
گرفتـه اسـت. می خواسـتم  ارزش مـا را بـه  LTG  نـداده اسـت و بیـش از دو سـال حقـوق 
 LTG کـه مـا طلب کاریـم! بـه فکر شـکایت از نـدادن اقسـاط به عمـدًا ردیابـی هـم بگـذارم 

کـه سـعی می کنـد در اولیـن فرصـت مفصل تـر خبـر دهـد. نیفتنـد. نوشـت 

91/9/2۰
دوشنبه

کـرده بـودم بـدون  امـروز آقـای بهنـام بـه تهـران آمـده بـود. دیـروز بـا او تلفنـی صحبـت 
ع جمعـه و نقـل قول هـا در مـورد رفتـار او و یـا نظـر ]...[ صحبتـی بکنـم.  این کـه از موضـو
ع هـای متشـنج  کـه نمی شـد بـه موضو جلسـه ای بـا حضـور او و حقیقـت و اربابـی داشـتیم 
کنش  بپـردازم. بـه توصیـف اوضـاع قله گذشـت. از نصب تلسـکوپ هم پرسـیدم ببینم وا
کـه بـه هـر حـال مسـئله ای اسـت. آنهـا چیسـت. می شـد از میمیـک صـورت آنهـا فهمیـدم 

امـروز هـم پیامـی از آرنـه داشـتم. وارد  جزئیـات ذخیره سـازی اطاعـات بهـروز نشـده، امـا 
کـردن بهـروز پیـدا کنـد. نمی دانم چـه می خواهد  می گفـت امیـدوار اسـت راهـی بـرای نـرم 

بکنـد، از انگیزه هـای او هـم هنـوز اطمینـان نـدارم. 
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 از دفتـر خواسـته بـودم مبلغـی بـرای پرداخـت آل ابراهیم در نظر بگیرنـد و راهی هم برای 
گفتـه اسـت  پرداخـت. فرمـول را بـه خانـم قـادری توضیـح داده بـودم. شـنیدم حقیقـت 

کـه نـه دعوت نامـه دارد نـه قـرارداد. آخـر او 

نظـر  در  را  خودمـان  منافـع  فقـط  یـا  افتاده ایـم  عقـب  مـا  چقـدر  هنـوز  گفتـم  دلـم  تـوی 
کـه دو نفـر از دوسـتان آقـای حقیقـت بـه عنـوان ناظـر راه انتخـاب  می گیریـم. هنگامـی 
شـدند همـه چیـز روال عـادی داشـت و بـه جـای این کـه بـه مـن راه حـل پیشـنهاد بدهنـد 
ح می کنند. رفتار عجیبی اسـت. هنوز به شـدت جهان سـومی هسـتیم.  مشـکات را مطر
کار اداری نمی شناسـیم. شـاید هـم هنـوز مـن مدیریت درسـت و  هنـوز حرفـه ای بـودن در 

قاطـع را اجـرا نمی کنـم. آیـا بایـد بـه آنهـا آمـوزش بدهـم؟

91/9/21
سه شنبه

امـروز جلسـه داشـتیم بـا شـرکت های متقاضـی بـرای طراحـی مفهومـی محفظـه. جلسـه 
کـه  ح شـده بـود  کـه بـا  همـکاران داشـتند و مـن حضـور نداشـتم ابهام هایـی مطـر اولـی 
دسـت کم در ذهـن همـکاران مـا هنـوز پابرجـا بـود و بـه همیـن دلیـل اصـرار داشـتند. دیگـر 
کنیـم. مـن اصـًا نگرانـی نداشـتم. در جلسـٔه امـروز هـم  جلسـه ای نباشـد تـا باهـم تفاهـم 
ح شـد. بـه خصـوص مهنـدس جوانـی از یـک شـرکت سـعی می کـرد بـا  ایـن نگرانـی مطـر
کـه مجبـور شـدم مداخلـه کنـم.  کار بـردن بعضـی الفـاظ انگلیسـی بـه ابهام هـا بیفزایـد  بـه 
تصـور  نداشـتن  و  علمـی  بـزرگ  پروژه هـای  بـا  مـا  صنایـع  بیگانگـی  از  مفصلـی  داسـتان 
دقیقـی از مفاهیمـی ماننـد ایـده، طراحـی عملیاتـی، طراحـی مفهومـی و غیره و نیـز ارتباط 
کـردم و بـه آن  میـان بخـش علمـی در پروژه هـای بـزرگ علمـی بـا بخـش صنعـت بیـان 
کار بـردن  کـه او بـا بـه  ع جلسـه هایی نیسـت  گفتـم ایـن جلسـه از نـو جـوان هـم سربسـته 
چنـد واژه انگلیسـی بتوانـد مـا را مرعـوب کنـد و خـودش را فهیـم جلوه دهد. خوشـبختانه 
ع را خودشـان بـه مسـیر سـالم بردنـد. در نهایـت  یکـی دو شـرکت متوجـه شـدند و موضـو
کنـم این جلسـه  جلسـه بـا توافـق بـه اتمـام رسـید. همـه تیـم مـا هـم حضـور داشـتند. فکـر 

دسـت کم بـرای تیـم مـا هـم بـه همـان انـدازه مفیـد بـود.
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فـردا قـرار اسـت بـا همـه اعضـای تیـم داشـته باشـیم. می خواهـم در حضـور همـه اوضـاع 
LTG و مشـکات فراهـم شـده از سـوی بهـروز افضلی فـر، و نیـز سیاسـت مـا در ادامٔه پروژه 

کنـم. بـه نظـرم بـرای همبسـتگی و شـوق در پـروژه و مفاهمـه الزم اسـت.  را بیـان 

کـه از مجید گرفتم به  از آرنـه هـم دو روز اسـت خبـری نیسـت. تصـور می کنـم با اطاعاتی 
کـه از طریـق دانشـگاه بـه او فشـار بیاورند. باید صبر کرد دید مشـغول  دنبـال ایـن هسـتند 

کاری هستند. چه 

امروز سرانجام به تاپیو پیامی فرستادم.

91/9/22
چهارشنبه

امـروز جلسـه ای بـا حضـور همـٔه اعضـای تیـم رصدخانـه برگـزار شـد. می خواسـتیم همـه 
در جریـان رویدادهـای اخیـر از زبـان خـود مـن قـرار بگیرنـد و سـوتفاهم های احتمالـی بـه 
حداقـل برسـد. بـه تفصیـل تاریخچـه تمـاس بـا همـکاران LTG، تشـکیل شـرکت، مبلـغ 
گذاشـته شـده، بـد قولـی آنهـا و تحویـل نـدادن بعضـی  پرداختـی، قـول و قراردادهـای 
پیشـنهادهای  افضلی فـر،  بهـروز  ع  موضـو سـرانجام  و  کـردم  ح  مطـر را  مـا  بـه  اطاعـات 
خـودم بـرای ادامـه همـکاری و نیـز ادامـٔه برنامـه دکتـری، و نیز این نکته چنـد ماه حقوق 
کـه بابـت آن بیـش از دو  کـرده و حاضـر نیسـت برگردانـد و اطاعاتـی را  مضاعـف دریافـت 
گرفتـه اسـت نیـز در اختیـار مـا نمی گـذارد، همـه را تفصیـل عنـوان  سـال در سـوئد حقـوق 
ح کردند، و سـپس تیم  مهندسـی  کیـد سـپهر و حبیب مطر کـردم. نکته هایـی را هـم بـه تا
کـرد.  ح  سـوال ها و نکته هایـی داشـت، آل ابراهیـم هـم بـود و نکته هـای دیگـری را مطـر
ح مفید بود.  صحبـت مـا حـدود 2سـاعت طـول کشـید و تصور من این اسـت که برای طـر
کـرد و هنوز از تـوان او برای  کـه بتـوان بـا بهـروز صحبـت  بعضـی احتمـال ایـن را می دادنـد 
کـرد. گرچـه مـن احتمالـی نمی دادم، اما گفتم از دید مـن همه مجازید هر  پـروژه اسـتفاده 
کـه بابتـش چنـد سـال پـول  کنیـد. امـا او بایـد اطاعاتـی را  جـور می خواهیـد بـا او صحبـت 

گرفتـه اسـت ابتـدا بـه مـا تحویـل دهد.
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جـدا از ایـن مسـئله از پـول خبـری نیسـت. همـکاران معاونـت علمـی ریاسـت جمهـوری 
کـه نتوانسـته ام بـا دکتـر رحیمـی،  گویـی خـود را پنهـان می کننـد. چنـد هفتـه اسـت  هـم 
کنـم. وضع جالبی نیسـت. مشـکات عظیم  ح هـای کان فنـاوری، صحبـت  مسـئول طر
بـه مـا  البتـه ایـن شـرایط  گریبان گیـر مـا هـم بـه سـختی شـده اسـت.  اقتصـادی دولـت 

کنیـم. کمبـود مشـاوران LTG و نیـز بهـروز را بـه نرمـی ترمیـم  فرصـت می دهـد 

91/9/23
پنج شنبه

کـه ایـن روزهـا جلسـٔه مفصلـی با سـندیکای  کـردم  امـروز سـرانجام از آرنـه پیامـی دریافـت 
کارگـری دارد در مـورد بهـروز و احتمـااًل تکلیـف روشـن می شـود. چنـد روزی وقت خواسـته 

گـزارش مفصـل بدهد. کـه نتیجـه بگیـرد و  بـود 

کپـی بـه مـن.  ح ، پیامـی بـه سـپهر اربابـی داده بـود و  خانـم قـادری، مدیـر داخلـی طـر
کـه در ایـن چهارچـوب برون-سـپاری هنـوز  گلـه یـا بیـان ایـن واقعیـت بـود  مضمـون آن 
فیـش حقوقـی بـه افـراد داده نمی شـود، بیمـه درسـت نشـده اسـت و چنـد مـورد دیگـر. 
کـه نوعـی  می دانـم اربابـی بـرای ایـن مـوارد جـواب یـا بهانـه دارد، امـا واقعیـت ایـن اسـت 

کـه این گونـه داخـل خودشـان حـل بشـود. نگرانـم می کنـد. مدیریـت نمی کنـد 

بعدازظهـر جلسـٔه مفصلـی قبـل از خداحافظـی بـا مجیـد داشـتم و تـا حدودسـاعت 5:3۰ 
کـه او را بـه میهمان سـرا رسـاندم. اوضـاع LTG، وضعیـت خـودش، و ادامه همـکاری با یا 

کردیـم.  بـدون LTG را بـا هـم مـرور 

کـرات پیـش می آیـد. چقـدر حـواس مـن باید  چـه قـدر پارامترهـای نامشـخص در ایـن مذا
کـه معمـواًل گسسـته نیسـتند، و هرکـدام طیفی پیوسـته از  گزینه هـا را،  جمـع باشـد و هٔمـه 

گزینه هـا و شـرایط اند، بایـد منظـور بکنـم در تصمیم گیری هـا و اقدام هـا!
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91/9/24
جمعه

کـه بـه لونـد رسـیده  از تهـران  امشـب دیـدم مجیـد پیامـی فرسـتاده اسـت. نوشـته بـود 
کرده انـد  مسـتقیمًا رفتـه اسـت بـه دفتـر LTG آرنـه و توربـن آنجـا بودنـد و او را سـوال پیچ 
کـه دارنـد گزینـه شـکایت از INO را بررسـی می کنند. هشـدار داده  بـه نظـر او رسـیده اسـت 

.LTG بـود. ظاهـرًا راحتـی نـدارم از دسـت

کـرده اسـت و جدیـد نیسـت، امـا امیدواربودم  ع مشـغول  مدت هـا ذهـن مـن را ایـن موضـو
کنـد. مـن آرنـه را در ایـن میـان کمتـر مقصر  کـه LTG عاقانـه و بـا متانـت رفتـار  و هسـتم، 
می دانـم. نرم تـر و متین تـر، دور اندیش تـر اسـت. امـا توربـن نـه! بـه هـر حـال ذهنـم بـه 
کـه فشـار خـون بـاال نـرود و چشـمم  شـدت مشـغول شـده اسـت. تنهـا سـعی ام ایـن اسـت 
گـر حـق و حقوقـی هـم دریافـت کننـد هنـوز به  کـه ا آسـیب مجـدد نبینـد!! گرچـه می دانـم 
نفـع مـا اسـت. نمی دانـم چـه وقتـی مجـددًا بـه آرامـش برسـم. فـردا بایـد هـم با همـکاران 
ع را جمع آوری و منظم بکنم. کنم و هم تمام اسـناد مرتبط با موضو صحبت و مشـورت 

کـه هنـوز دلیـل  گرفتـار اسـت پاسـخ دادم  کـه سـخت  آرنـه  بـه پیام هـای  علی الحسـاب 
نمی کنـم. درک  را   LTG تعطیلـی 

کار« برگردیـم بـدون این گونـه  امیـدوارم زودتـر ایـن مـوارد تمـام شـود وبـه روال »عـادی 
کـه  تنش هـای ریـز و درشـت: بی پولـی، مشـکل برون-سـپاری، مشـکل سـپهر و حبیـب 
همین طور ادامه دارد، مشـکل LTG. مشـکل ندادن اطاعات از سـوی بهروز، به سـپهر 

کـه لطفـًا او دیگـر در ایـن وسـط مشـکل بـرای مـن درسـت نکنـد! پیغامـی دادم 

91/9/25
شنبه

صبـح پـس از انجـام امـور بیمـاری، قـدری رسـیدگی بـه امـور پژوهشـی از جملـه مقالـه ای 
کـه حـدود یـک سـال اسـت نرسـیده ام تمـام کنـم در مـورد خـم چرخـش نسـبیتی و ارتبـاط 
گذاشـتم با اربابی و خسروشـاهی. حقیقت  آن با مفهوم جرم در نسـبیت عام، جلسـه ای 
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سـفر بـوده خسروشـاهی هـم امشـب بـرای سـفر رصـدی مـی رود. الزم بـود مشـورتی بکنیم 
نکردیـم.  پیـدا  را   LTG قـرارداد  پیوسـت  دو  متاسـفانه   .LTG شـکایت  تبعـات  درمـورد 
کنیـم.  کـه قـرار شـد جسـتجو  کـه در معاونـت اداری مالـی نگهـداری شـود  احتمـااًل دادیـم 
کـه صحبـت از وظایـف LTG بـود از جملـه  پیش نویـس از یکـی ار آنهـا بـه دسـتمان رسـید 
کـه می بایسـت حـدود دوسـال پیـش تمام می شـد و نیز طراحـی طراحی  طراحـی مفهومـی 
گر پیدا شـود سـند محکمی اسـت بر این که LTG وظایف  جزئی و سـاخت. این پیوسـت ا

خـودش را انجـام نـداده اسـت. بایـد ببینیـم فـردا چـه می شـود.

گله آمیـز خانـم قـادری از اوضـاع  ع نامـٔه  کشـید موضـو کـه دو سـاعت طـول  جلسـٔه بعـدی 
شـرکت سـپهر دانـش بـود. خانـم مهره کـش حسـابدار هـم آمـد.

کـه چـرا خانـم قـادری موضوعـات داخلـی شـرکت را ایـن  گلـه اربابـی شـروع شـد  جلسـه بـا 
گـر این گونـه رفتار  ح می کنـد. و یـک مرحلـه هـم بـه قـادری گفـت ا گونـه را در بیـرون مطـر
کنیـد در ایـن شـرکت جـای شـما نیسـت. بـه وضـوح زیـاده روی می کـرد. هنـوز نبـض امـور 

در دسـتش نیسـت. نگرانـم می کنـد.

در جلسـه تمـام سـعی مـن ایـن بود به آنهـا بفهمانم که ما همگی داریم کوشـش می کنیم 
کنیـم. هر کس در هـر کجا که  ح هـای کان نشـان بدهیـم. بایـد کوشـش  مدلـی بـرای طر
می تواند، مشـکات سـر راه را کمک کند برداشـته شـوند. این شاید فرق دارد با موضوعی 
کـرده  کـه ده هـا سـال اسـت فعـال اسـت، چندیـن پـروژه ایـن نوعـی را مدیریـت  و شـرکتی 

غ بیشـتری نشـان داد.  اسـت. در این وسـط شـاید خانم مهره کش بلو

کـه هنـوز  کـردم و بـه او فهمانـدم  بعـد از جلسـه قـدری بـا سـپهر هنـگام راه رفتـن صحبـت 
کنـد یاد بگیرد. هنوز مطمئن نیسـتم بتواند  کنـد و باید سـعی  نمی توانـد درسـت مدیریـت 
کـه ایـده آل مـن اسـت: شـرکتی بـزرگ بـرای تلسکوپ سـازی  شـرکت را بـه آن سـمتی ببـرد 

ایران. در 

ع  کـه پـس از چنـد هفتـه سـرانجام برگـزار شـد بـرای موضـو پـس از آن جلسـه ای داشـتیم 
گمانـه در قلـه در محـل نصـب و سـاخت محفظـه. شـرکت های زر زمین)زمین شناسـی(، 
سـیویار )مشـاور بـرای طراحـی سـاختمان بتونـی و پایـه(، و نیـز شـرکت هرم پـی، مشـاور 
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کـه بـرای حقیقـت  کـردم. مسـئله ای  ح  مـا در امـور قلـه، برگـزار شـد. ابتـدا مسـئله را مطـر
کـرده بـود،  و اربابـی معضلـی بـه نظـر می رسـید و حقیقـت بارهـا نگرانـی خـودش را ابـراز 

گرچـه بـه او مربـوط نبـود.

نیـاز  بـرای  حداقـل  گمانـه  یـک  کردنـد:  توافـق  همـه  و  رفـت  پیـش  خوبـی  بـه  جلسـٔه 
زمین شناسـان بـه منظـور شناسـائی سـاختار دگرسـان زیـر سـطح تخـت شـده قلـه، یـک 
گمانـه در مرکـز محـل پایـه تلسـکوپ بـرای نیـاز طراح پایـه. پس دسـت کم 1+1 گمانه الزم 
کثـر دو گمانـه دیگر ممکن اسـت نیاز باشـد و این  شـد و گفتـه شـد بسـته بـه نتایـج آن حدا
گمانه هـا را هـم بزنـد تعییـن شـد و  کـه ایـن  کردیـم و پذیرفتیـم. شـرکتی  را صورت جلسـه 

مسـئلٔه مـا بـه جریـان افتـاد.

کـه یـک بـار حقیقـت و اربابـی سـوال می کردند این جلسـه را چـرا الزم داریم.  جالـب اسـت 
ح چقدر سـاده فکر می کننـد یا چقدر  گاهـی تعجـب می کنـم از این کـه همـکاران مـن در طـر

از چگونگـی حـل یـک مسـئله بی اطاع انـد. خـدا کمک کند!

کـه بـه  شـب، قبـل از این کـه بـه منـزل بـروم، بـرف سـنگینی شـروع شـده بـود در الرک، 
نظـرم رسـید فـردا تهـران تعطیـل خواهد شـد! کمی موفق شـدم بـا آل ابراهیـم »گپ« بزنم 
کـه بـه دنبـال دو پیوسـت  گفتـم  کنیـم. بـه او  و قـرار شـد شـب در منـزل تلفنـی صحبـت 
تمـاس  دلیلـی  بـه  شـب  امـا  کنـد.  جسـتجو  هـم  او  شـد  قـرار  هسـتیم.   LTG بـا  قـرارداد 

نگرفـت. نفهمیـدم چـه شـد!

عجب روزهایی است!

91/9/26
یکشنبه 

کـه اصـل پیوسـت های  موفـق شـدم بـا مجیـد تمـاس بگیـرم. دفتـر دنبـال ایـن هسـت 
ج اسـت و فردا قرار  کنـد. هنـوز موفـق نشـده ایم. حقیقت هم خار قـرارداد بـا LTG  را پیـدا 

کارهـا بسـیار بـه نفـع مـا اسـت. ح  اسـت برسـد. پیوسـت مربـوط بـه شـر
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فکـر می کنـم مـا موقـع امضـای قـرارداد تـا چـه حـد تحـت تاثیـر آرنـه و تیـم او بوده ایـم و تـا 
چـه حـد اعتمـاد بی حـد بـه او داشـته ایم. ایـن اعتماد ناشـی از این بود که مـا هیچ تجربٔه 
مدیریت سـاخت تلسـکوپ نداشـته ایم و شـاید هم همین رفتار »اعتماد دربسـت« باعث 
شـد مـا تـا ایـن حـد بتوانیـم دانـش فنـی بـه ایـران منتقـل بکنیم؛ تا ایـن حد شـناخت ما از 

تلسـکوپ و رصدخانـه پیش برود. 

امـروز امـور را دائـم از دانشـگاه پیگیـری می کنـم. حـس می کنـم مجیـد بـه شـدت تحـت 
فشاراسـت، فشـار مالـی، و فشـار ناشـی از مشـکل مرتبـط بـا اقامـت در سـوئد. 

گرفتـار امـور بهـروز اسـت.  کـه بـه شـدت مشـغول و  کوتـاه می فرسـتد  آرنـه هنـوز پیام هـای 
کنـد وگرنـه مشـکل بـا بهـروز خواهـد داشـت.  می گویـد مجبـور اسـت LTG را تعطیـل 

کـه او بـا LTG بسـته اسـت ندیده ایـم. نمی دانـم چـرا آرنـه مایـل  مـا هنـوز قـراردادی را 
نیسـت  ایـن قـرارداد را بـه مـا بدهـد.

گر آنها شـیطنتی بکنند و این شـیطنت باعث بشـود  ذهنم به شـدت درگیر این اسـت که ا
مـا در دریافـت آینـٔه اصلـی مشـکل پیـدا بکنیـم چـه خواهـد شـد. تصویـر ناراحت کننده ای 

است. 

91/9/2۷
دوشنبه 

کردیـم همـه جوانـب  امـروز بـا حقیقـت و سـپهر جلسـه مشـورتی مفصلـی داشـتیم. سـعی 
کـردم.  ح  مطـر حقیقـت  بـرای  مجـدد  را  ع  موضـو حساسـیت  کنیـم.  بررسـی  را  ع  موضـو

پیگیـری او بـرای یافتـن پیوسـت قـرارداد هـم هنـوز بـه نتیجـه نرسـیده اسـت.

گرفتـه اسـت در  مجیـد ناراحـت بـود از این کـه ظاهـرًا LTG بـرای بهـروز مبلغـی در نظـر 
بـود.  ناراحـت  بـه وضـوح  نـدارد. مجیـد  بـرای مجیـد در نظـر  کـه هیـچ مبلغـی  صورتـی 
کنـد تـا ببینیـم LTG می خواهد  کـه شـکایت بکنـد یـا نـه. گفتـم فعـًا صبر  سـئوال می کـرد 

کنـد. کار  چـه 
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کارمنـدان سـئوال می کـرد و خودش جلسـه ای با آنها  گله گذاری هـای  ع  حقیقـت از موضـو
گونـه مـوارد بحـران  کـه یـاد بگیرنـد در ایـن  کنـم  ترتیـب داد. بـه موقـع بایـد آنهـا را ادب 
کارمنـدان  کـه بـه شـدت درگیـر هسـتیم دیگـر بحـران داخلـی ایجـاد نکننـد. رابطـه میـان 
بـه شـدت مختـل شـده و تعـداد اعتراض هـا و یـا تنش هـا افزایـش یافتـه اسـت. می گـذارم 

بـرای فرصتـی مناسـب!

و   LTG کـه  کارهایـی  کننـداز  تهیـه  سـیاهه ای  بـودم  خواسـته  مکانیـک  مهندسـان  از 
افضلی فـر قـرار بـوده اسـت انجـام دهنـد ولـی انجـام نداده انـد. امروز بـا احمـد درودی هم 
کند و قرار شـد فردا  کـه مجـددًا سـیاهه خـودش در مورد اپتیـک را بازبینی  کـردم  صحبـت 
کننـد و سـیاهه یـک جـا بـه مـن  کارهـا را بررسـی  هـم او بـا تیـم مهندسـی مجموعـه ایـن 
کـرد آمـاده باشـیم و از آنها انجام  ح  گـر الزم شـد و LTG ادعایـی مطـر بدهنـد. می خواهـم ا

کارهـا یـا مسـتندات مربوطـه را بخواهیـم.  ایـن 

91/9/28
سه شنبه

کـه  امـا خوشـحالم  گرفتـه شـد  بـه دانشـگاه یـزد. تمـام روز وقتـم  امـروز دعـوت داشـتم 
بودنـد. راضـی  خودشـان  بـا  جنبـی  صحبت هـای  و  سـخنرانی  از  دانشـجویان 

کـه در جریـان بـود.  کارهـای حساسـی  گرفتـم بـرای اطمینـان از  بیـن روز تمـاس بـا دفتـر 
کـرده بـود برایـش  کـه وکیـل آلمانـی مـا تصحیـح  بـه تاپیـو هـم پیـام دادم و قـراردادی را 
کنیـم، امـا ترجیـح دادم او را  کـه خودمـان هـم بررسـی  فرسـتادم. فرصتـی نمانـده بـود 

گذاشـته ایم. کنـار  کـه احسـاس نکنـد فعـًا او را  درگیرکنـم. بـرای آرنـه هـم فرسـتادم 

91/9/29
چهارشنبه

تـا  صبـح سـاعت 1۰ از دانشـگاه بـه الرک رسـیدم یـک راسـت بـه دفتـر رصدخانـه رفتـم 
مشورت های الزم قبل از جلسٔه هیئت مدیره LTG با آرامش انجام شود. انتظار داشتم 
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گویـی ایـن طـور نبـود. چنـدان بـه  کنـار بگذارنـد.  کارهـای دیگرشـان را  حقیقـت و اربابـی 
گذاشـتن نمی دیدنـد.  ع واقـف نبودنـد یـا این کـه نیـاز چنـدان بـه وقـت  حساسـیت موضـو
کارهـای دیگـر  بـه هـر حـال مجبـور شـدم قـدری تنـد بشـوم و از آنهـا بخواهـم بنشـنیند و 
کـردم و خواسـتم آنهـا از دید  ح  ع را مطـر کنـار بگذارنـد. بـا آرامـش، تـا حـد ممکـن موضـو را 
ع را بشـکافند تـا بتوانیـم روشـن تر ببینیـم چـه اتفاقـی در شـرف افتـادن  خودشـان موضـو
اسـت و یـا چگونـه رفتـار کنیـم. ابتـدا گفتـم هـر چه می خواهنـد بگویند با توجـه به این که 
مـا نمی خواهیـم دعـوا راه بیفتـد و هـر چـه شـود می خواهیـم با آرامش کامل باشـد و بدون 
کنیـم. هنوز  کـه می خواهـم بـاز هم بـا آنها، دسـت کم با آرنـه همکاری  قهـر. بـا ایـن تصـور 
نگرانـی این کـه شـیطنت از سـوی آنهـا بشـود و مـا در تحویل گرفتن M1 با مشـکل مواجه 
بشـویم نگرانـی اصلـی مـن اسـت. ایـن را همـه پذیرفتنـد. بحـث طوالنـی شـد. بیشـتر از 
کنیـم و اصول خودمـان را در  کـه از جنبه هـای مختلـف صحبت  ایـن جهـت مایـل بـودن 
کـه سـپهر در طـول صحبـت بـا آنهـا اشـتباه فاحشـی نکنـد. از  کنیـم  کـره روشـن بیـان  مذا

همیـن جهـت چندیـن بـار اصـول را تکـرار کردیـم.

ع انحـال هـم پذیرفتـه شـد جـز  جلسـه بـه موقـع برگـزار شـد؛ مشـکلی پیـدا نشـد. موضـو
ع  کـه از دیـد مـا عاقـه ای بـه تعطیلـی نیسـت ومـا هنـوز موضـو کـرد  این کـه سـپهراعام 

گذشـت. بهـروز را دلیلـی بـر تعطیلـی نمی بینیـم. ظاهـرًا ایـن جلسـه بـه خیـر 

شـب مجیـد زنـگ زد و گفـت بهـروز خودش داوطلب شـده با مجید صحبـت کند. در این 
کـرده اسـت وگفتـه اسـت هدفـی بـرای اذیـت نداشـته  گفتگـو بهـروز عمـًا اظهـار پشـیمانی 
کـرده اسـت. بـه عـاوه در مـورد M2 و رفتـن  کارگـری  اسـت فقـط مشـورتی بـا سـندیکای 
کـه مانـع شـده اسـت و نـه بهـروز. قضیـه دارد  گفتـه اسـت ایـن آرنـه بـوده  جنـاب بـه لونـد 
گفتـه بود روزهای آینده در سـفر اسـت  جنبه هـای دیگـری بـه خـود می گیـرد. البتـه بهـروز 
گفتـم تعجـب می کنـم.  کمتـر دردسـترس خواهـد بـود. بـه مجیـد  و تلفـن و اینترنـت او 
کنـد. بـه  کنـد. هـر دو ترجیـح دادیـم سـپهر بـا او صحبـت  خواسـته بـود بـا مـن صحبـت 

سـپهر اطـاع دادم قـرار شـد همیـن امشـب تمـاس بگیـرد. 



   284  دفتر دوم، مهر 89 تا اسفند 91

91/9/3۰
پنج شنبه

کـه دیشـب مفصـل بـا مجیـد و  کمـی دیـر بـه الرک رسـیدم. پیـام از سـپهر داشـتم  صبـح 
کـه تحت فشـار آرنـه وتوربـن نهایتًا  گفتـه بـود  کـرده بـود. بهـروز  بهـروز افضلی فـر صحبـت 
کارگـری رفتـه اسـت و اصـًا دلـش نمی خواهـد همـکاری بـا رصدخانـه  بـه سـراغ اتحادیـٔه 
 LTG و  آرنـه  عهـده  بـه  را  رویـداد  ایـن  عمـده  تقصیـر  بـود.  تـازه ای  تحـول  شـود.  قطـع 
ح  ع را بـا سـندیکا مطـر گفتـه بـود قصـد شـکایت نداشـته اسـت و تنهـا موضـو می گذاشـت. 
کـه بهـروز می توانـد هنـوز به پـروژه برگـردد. هیچ  کـرده بـوده اسـت. سـپهر خوش بیـن بـود 
کار نشـده بـود جـز این کـه مـوارد مختلـف را  صحبـت مشـخصی مبنـی بـر چگونگـی ادامـه 
کـه در مـورد پـروژه انجـام داده اسـت و مشـکلی نـدارد در اختیـار پـروژه  کـرده بـود  اعـام 
کار M2 را مشـترکًا انجام دهند  گفتـه بـود این کـه نهایتـًا جنـاب نیامـد تـا  بگـذارد. از جملـه 

بـه علـت مخالفـت آرنـه بـوده اسـت و نـه خـود او.

بهـروز  بـا  مـن  خـود  مکاتبـات  چـون  نمی کنـم  بـاور  را  حرف هـا  ایـن  خیلـی  حـال  هـر  بـه 
گذشـته هـر  چنـدان بـا ایـن قرائـت یـا تعبیـر از سـخنان او سـازگاری نداشـت. در یـک مـاه 
ع چیسـت یا نظـر خودش را اعـام دارد اما  لحظـه می توانسـت بـه مـن پیغـام بدهـد موضو
کار را نکـرده بـود. احسـاس مخلوطـی دارم. بـر می گـردد بـه اینکـه هنـوز بـه  هیـچ گاه ایـن 

صراحـت نمی توانـم بگویـم انگیـزه LTG در ایـن رفتارهـای اخیـر چیسـت. 

کوتاهی داشـتم  که دیر آمد صحبت  قبل از شـروع جلسـه با LTG در سـاعت 1 با حقیقت 
و او را در جریـان تحـول اخیـر قـرار دادم. او هـم از وجـه دیگـر قضیـه صحبـت می کـرد. 
کـه نمی دانیـم چیسـت. بـه هـر  کاری  می گفـت شـاید هـم می خواهـد وقـت بخـرد بـرای 

حـال بیشـتر مشـکوک اسـت. 

کارهـای پژوهشـی برسـم، ولـی همـه وقـت و حواسـم را ایـن  آمـده بـودم امـروز صبـح بـه 
گرفـت. جلسـه برگـزار شـد. آرنـه، توربـن، و متـه بودنـد. آرنـه جـدی بـود ولـی آرام.  امـور 
توربـن و متـه عصبـی بـه نظـر می رسـیدند، گرچـه توربن بـه وضوح بهتر خـودش را کنترل 
کـردم بـه هـر سـه امـا توربـن و متـه پاسـخ ندادنـد. آرنـه از طریـق مجیـد  می کـرد. سـام 
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کنـش نشـان ندهم.  گـر توربـن حـرف تنـدی زد مـن وا کـه در ایـن جلسـه ا پیغـام داده بـود 
معلـوم بـود صحبت هـای مفصلـی بـا هـم داشـته اند.

جلسـه خیلـی صـوری شـروع شـد.آرنه دسـتور را خوانـد: تصویـب پیشـنهاد هیئـت مدیـره 
مبنی بر انحال LTG. بعد رئیس و منشـی انتخاب شـد. من همه را به عهده خودشـان 
گذاشـتم. ریئـس و منشـی آرنـه شـد. و توربن نقـش تاییدکننده را! بـرای اولین بار که این 
گرچـه سـهام مـن بـه عنـوان نماینـدٔه IPM از تک تـک آنهـا بیشـتر  نقـش را می شـنیدم. 
ع  بـود ولـی بـه عمـد ادعایـی در مـورد ایـن سـمت ها نکـردم. سـپس آرنـه مجـدد موضـو
کـردم. بـرای آنهـا  ح  ع جدیـد بهـروز را مطـر گذاشـت. بافاصلـه موضـو انحـال را بـه رای 
بسـیار غیرمنتظـره بـود. کمـی مشـورت کردنـد و سـئوال. تـا اینکـه آرنـه گفـت بـه هـر حـال 
کـه آیـا  ع جدیـدی اسـت و الزم اسـت پیگیـری شـود. توربـن عاقـه نشـان داد  ایـن موضـو
کـه پاسـخ مـن ایـن بـود که هنـوز با ایـن جزئیات  کنـد  می خواهـد هنـوز بـا LTG همـکاری 
گفتـم  گفتگـو اسـت. پـس از آن مـن هـم  وارد صحبـت نشـدیم جـز این کـه بهـروز آمـاده 
ع اشـراف بسـیار  گرچـه موافـق انحـال نیسـتم امـا چـون مطمئـن هسـتم آرنـه بـه موضـو

بیشـتر دارد بـا نظـر او موافقـم. جلسـه تمـام شـد!

91/1۰/1
جمعه

کـه دیـروز بـا نگرانـی بـرای او فرسـتاده بـودم  امـروز از تاپیـو پیامـی داشـتم. بعـد از پیامـی 
کـه چـرا خبـر نمی دهـد. بـا قـرارداد موافـق بود. سـئوالی در مورد اندازه شیشـٔه خـام کمکی 
کـه شـاید  کنـم. ایـن پیغـام دلگرم کننـده بـود  کـه بایـد بررسـی  بـرای تـراش M2 داشـت 
که بخشـی  کار با تاپیو پیش نیاید. بعد هم از آرنه پیامی داشـتم  مشـکلی با M1 و ادامه 
از آن مربـوط می شـد بـه دریافـت صـورت حسـاب از تاپیـو. منتظـر این قسـط بودیم. هنوز 
کار شـویم. ریال نداریم و مشـکل داریم.  به دسـتم نرسـیده اسـت ولی باید زود دسـت به 
نکتـه ای هـم در مـورد بهـروز نوشـته بـود. ظاهـرًا مجیـد همـٔه نکته هـا را بـرای او ترجمـه 
گـردن آرنه  گـزارش سـپهر بـود. از جملـه این کـه بخشـی از تقصیرهـا را بـه  کـه در  کـرده بـود 
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کـه مـن هـم از رفتـار بهـروز سـر در نمـی آورم. در مـورد انحـال  انداختـه بـود. بـه او نوشـتم 
هـم نوشـته بـود شـاید بـه عقـب بینـدازد امـا نوشـتم نمی دانـم بـه چـه دلیل.

اتفاق هـای ایـن روزهـا بـه شـدت ذهنـم را مشـغول کرده اسـت. بحران های ریز و درشـت 
مصـوب  بودجـه   ٪1۰ تنهـا  دولـت  بی پولـی؛  بپوشـم:  چشـم  هیچ کـدام  از  نمی توانـم  کـه 
امسـال مـا را داده اسـت؛ مشـکل بهـروز؛ تعطیلـی LTG؛ نارضایتـی مـا از LTG و آنهـا از 
کارکنـان؛ نیـاز بخـش مهندسـی بـه مشـاوران بـه  مـا؛ مشـکات برون سـپاری و عصبیـت 
از  و  خسروشـاهی  و  اربابـی  خصـوص  بـه  مدیـران  درون  اختاف هـای  مکانیـک.  ویـژه 
طـرف دیگـر حقیقـت هنـوز بیـش از انـدازه تحـت تاثیـر خسروشـاهی اسـت. به قـدری این 
کـه در ماه های گذشـته بـه زحمت توانسـته ایم جریانی  بحران هـا از مـن فرصـت می گیـرد 

عـادی داشـته باشـیم و یـا جلسـه عـادی مدیریتـی بگذاریـم.

ع از تعطیلـی  کـرد. مـن در مجمـو خـودم فکـر می کنـم بحـران LTG بسـیار بـه موقـع  بـروز 
طـرف  یـک  از  می کنـم.  اسـتقبال  آورده انـد  پیـش  خودشـان  کـه  شـرایطی  در   LTG
گـردن آنهـا بینـدازم. از طـرف دیگـر در این شـرایط  می توانـم تقصیـر و علـت تعطیلـی را بـه 
کنـد شـدن  کافـی وجـود دارد بـرای  کـه اعتبـارات مـا را نمی دهنـد توجیـه  بـد اقتصـادی 
کـه تصـور می کنـم در سـال آینده که سـال انتخابات  کارهـا. و در ایـن فرصـت پیش آمـده، 
کـرد مـا می توانیـم بـه بازسـازی بخـش مشـاوران خارجـی  نیـز هسـت، ادامـه پیـدا خواهـد 

گذشـته. بپردازیـم بـا شـرایطی بسـیار بهتـر از 

بنابرایـن بـه نظـر می رسـد راهـی بـرای اسـتفاده از ایـن بحران هـا بـرای بازسـازی سـاختار 
ح وجـود دارد و شـرایط بسـیار مناسـب اسـت. در ایـن میـان  مدیریتـی و نیـز مشـاورتی طـر
کارهایشـان خواهنـد  گذشـته بـه  نقش هـا هـم روشـن تر می شـود و مدیـران مناسـب تر از 
پرداخـت. در داخـل کشـور هـم می توان مشـکل اصلـی را کمبود اعتبـارات و عدم حمایت 
کـه بـه وضـوح صحـت هـم دارد. از جملـه این کـه چـون  کـرد  ح تلقـی  کافـی دولـت از طـر
ح مهـر مانـدگار نیامـده اسـت تـا خودمـان را موظـف بـه اتمـام هیچ بخش  اعتبـارات از طـر

ح نمی دانیـم.  از طـر
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کـه اختـاف بـا LTG منجـر بـه شـکایت  امـا حساسـیت مـن بیشـتر از ایـن جهـت اسـت 
کـه بـا آوردن M1 بـه ایـران بـه مشـکلی بـا اروپـای متحـد بـر  کار بـه جایـی نرسـد  نشـود 
کوچک تریـن شـکایت از ایـران بـه  کـه  کنیـم. شـرایط سیاسـی ایـران طـوری اسـت  خـورد 
کـه LTG بـه تعهـدات خـود  گرچـه مـن دالئـل زیـاد دارم  معنـی محکـوم بـودن مـا اسـت. 
کـه  پایبنـد نبـوده اسـت امـا بـه هـر حـال بایـد منتظـر بعضـی اقدام هـا بـود. و همیـن اسـت 

مـرا نگـران می کنـد. بقیـٔه امـور نگرانـی چندانـی ندارنـد.

کـه ایـن  کـه ایـن روزهـا تمـام حواسـم را بایـد بـه تـک تـک امـور جمـع بکنـم  ایـن اسـت 
نشـود.  بزرگ تـر  بحـران  بـه  منجـر  عصبیت هـا  و  اختاف هـا 

یـک مـورد از تبعـات ایـن اتفاقـات وضعیـت مجیـد اسـت. او رسـمًا از ابتـدای ژانویـه دیگـر 
گـر مـا  ع بـرای اقامـت وی در سـوئد مشـکل ایجـاد می کنـد. ا قـرارداد نـدارد. ایـن موضـو
اقامـت وی حـل می شـود و هـم  کـه شـاغل شـود هـم  ببندیـم  قـراردادی  او  بـا  بتوانیـم 
کاری پیـدا خواهـد  گـر نـه احتمـااًل  ع محفظـه توسـط او قطعـی می شـود. ا پیگیـری موضـو
کـه فقـط اقامـت او حـل شـود ولـی مسـئله مـا در پیگیـری امـور محفظـه حـل نخواهـد  کـرد 

کـدام از امـور دیگـر نیـز چنـد وجـه دارنـد. شـد. هـر 

کنیـم. بـه اسـتراحت جـدی نیـاز دارم!  خیلـی دلـم می خواهـد زودتـر ایـن مراحـل را طـی 
کـه در  کننـد. شـرایطی  بعیـد می دانـم آینـدگان بتواننـد شـرایط ایـن روزهـای  مـن را درک 

کنـم. ظاهـر بایـد بـه بسـیاری از افـراد دلـداری هـم بدهـم و آنهـا را هـم آرام 

91/1۰/6
چهارشنبه

بـود   قـرار  آمـد.  بهنـام  آقـای  آن  از  قبـل  داشـتیم.  را  رصدخانـه  مدیریتـی  جلسـه  امـروز 
کامـو تـا نصـب  کنـد از تمـام مراحـل قـرار بـرای نصـب تلسـکوپ آسـتلکو در  گزارشـی تهیـه 
گفتـه بـودم مایلـم بـه عنـوان نمونـه ببینـم چقـدر خطـا در  کارگیـری آن. بـه او  کامـل و بـه 
تخمیـن زمـان پروژه هـا داریـم. اوائـل تابسـتان پیش بینـی شـد سـه مـاه دیگر یعنـی اوائل 
مهـر، نصـب تمـام شـود ، امـا آذر مـاه تمـام شـد. حـدود صـد درصـد خطـا در برنامه ریـزی! 
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کـه چـه پارامترهایـی موجـب تاخیـر  کـرده بـود خـوب بـود و می شـد دیـد  فهرسـت را تهیـه 
کنـم. گذاشـتیم آن را زمانـی دیگـر بـا اعضـای تیـم بررسـی  شـده اسـت. 

ع خاتمه یافته ای  ع شـروع کردم که LTG و بهـروز موضو جلسـٔه مدیریـت را بـا ایـن موضو
گرفـت. متاسـفم  گـون در  گونا اسـت و بایـد بـرای دوران جدیـد آمـاده باشـیم. بحث هـای 
کـه هیـچ حـرف دندان گیـری از طـرف هیچ یک از مدیران زده نشـد، جـز این که هفته بعد 
ح بیاینـد. مطمئـن بودم که هفتـٔه بعد هم تغییـری نخواهد کرد و  بـا تفکـر بیشـتر و بـا طـر
گفتـم بگوئید  بـاز در همیـن شـرایط دوبـاره جمـع می شـویم. ایـن بود که مخالفـت کردم. 
ع سـئوال ها. واضح بود که از  کجـا ابهـام دارد. روی چـه می خواهیـد فکـر کنیـد و از این نو
اصـرار مـن تعجـب کردنـد، امـا اصـرار را رهـا نکـردم. بحـث ادامه پیـدا کرد. مطمئن شـدم 
گاهـی مبتنـی بر بعضی سـوتفاهم ها و یا مثًا نگرانی  از شـرکت  از این کـه تصوراتـی دارنـد، 
کفـٔه اختاف هـای شـخصی در ایـن ابهام هـا می چربیـد.  خیلـی  سـپهر و خاصـه این کـه 
کار بیندیشـند و اختاف های شـخصی  که به  کنم  که نتوانسـته ام تیمی تربیت  متاسـفم 

را بـارز در تصمیم گیری هـا نکننـد. خیلـی امیـدوارم که این برداشـت من اشـتباه باشـد.

سـراغ  بـه  و  بیاینـد  آماده تـر  دیگـر  هفتـٔه  شـد  قـرار  بحـث،  قـدری  از  پـس  حـال  هـر  بـه 
برویـم. جدیـد  برنامه ریـزی 

91/ 1۰/11
دوشنبه

امـروز جلسـه ای داشـتیم بـا اربابـی و حقیقـت. مشـکاتی پیـش آمـده اسـت در ارتبـاط بـا 
کارمندان. در ضمن  کار برون سـپاری، سـهام شـرکت دانش سـپهر، و نیز امور جاری  روال 
بـرای  مـن  فـردا هـم  بگذاریـم.  کـه چهارشـنبه نمی توانیـم جلسـه مدیریـت  معلـوم شـد 
تزریـق مجـدد شـبکیه بـه بیمارسـتان مـی روم. بنابرایـن الزم بـود بعضـی مـوارد مربوط به 
کـه انتظـار  کارهایـی  بـا تاپیـو، و سـیاهه  کارهـای دیگـر، از جملـه قـرارداد  شـرکت و نیـز 
کنیم. در این جلسـه قدری خودم را ناراضی نشـان  داشـتیم LTG انجام دهد، را بررسـی 
کـه البتـه واقعیـت هـم داشـت، از رونـد پیگیری امور در شـرکت. از جمله این که تازه  دادم 
کـه هفتـٔه  امـروز متوجـه شـدیم قـرارداد موجـود آخـر ایـن مـاه پایـان می یابـد، در صورتـی 
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گفتـم دیـر شـده  گفتـه بـود قـرارداد تـا آخـر بهمـن اسـت، و تـازه آن وقـت بـه او  قبـل اربابـی 
کنـد. در مـورد سـهام هـم نظـر خـودم را گفتـم که  اسـت و زودتـر مقدمـات تمدیـد را فراهـم 
فعـًا فقـط 4 نفـر از مهندسـان ارشـد مـا هـر یـک سـه سـهم داشـته باشـند، آن هـم مشـروط 
ح رصدخانـه باشـند، بـه عـاوه بهنـام و خسروشـاهی. حقیقـت  بـه این کـه تـا انتهـا بـا طـر
کمـی آرامـش در امـور جـاری  گام مثبـت بـود و  در اینجـا نظـری نداشـت. ایـن جلسـه یـک 
مـی آورد. امیـدوارم اربابـی قـدر ایـن آرامش هـا را بدانـد و امـور را خـوب پیـش ببـرد. بیرون 
کـه الزم اسـت بهتـر و دقیق تـر امـور را  کـردم و تذکـر دادم  جلسـه همیـن را بـه او یـادآوری 
کنـد. از حقیقـت هـم خواسـتم مسـتندات مربـوط بـه شـکایت از بهـروز افضلی فـر را  مهـار 
کارهـای مـا  ح او دارد زیـاد می شـود و  گرفتاری هـای بیـرون از طـر کنـد.  زودتـر جمـع آوری 

عقـب می افتـد!

91/1۰/13
چهارشنبه

ع پیوسـت فنـی قـرارداد LTG را بحـث  امـروز صبـح زود بـا درودی قـرار داشـتم. موضـو
را االن   M1 گـر ا کردیـم. نظرهـای فنـی دقیقـی داشـت. می گفـت بسـیار متفـاوت اسـت 
گرفتـن هـر یـک دقت هایـی الزم  تحویـل بگیریـم یـا همزمـان بـا M2. بـه هنـگام تحویـل 
کـه در قـرار داد M1 هـم تصریـح نشـده اسـت. همیـن طـور در مـورد بقیـه مسـائل  اسـت 
کردیـم. نتیجـه این کـه قـرار شـد متـن مـورد  اپتیـک مربـوط بـه تلسـکوپ بـا هـم صحبـت 
کـه به پیوسـت فنی قـرارداد M2 اضافه کنیـم. همچنین به  نظـرش را بـرای مـن بفرسـتد 

دنبـال مشـاور ، یـا بـررس )reviewer( بـرای بخـش اپتیـک باشـیم.

کـه بحـث اصلـی مـا  سـاعت 1۰ هـم جلسـه بـا تیـم مکانیـک بـا اربابـی و درودی داشـتیم 
کار بـه عقـب افتـاده باشـد، امـا  کـه  در مـورد وضعیـت طراحـی فنـی M2 بـود. نگـران بـودم 
ع را بهتـر درک کنـم و هـم تیـم  ایـن طـور نبـود. ایـن جلسـه باعـث شـد هـم جوانـب موضـو
کار  مهندسـی حسـاس شـود و پیگیرتـر باشـد. از جلسـه راضـی بـودم. در مـورد پیشـرفت 
کـه بـا تیـم مهندسـی مکانیـک جلسـه دارم حـس می کنـم  HSB هـم بحـث شـد. هـر بـار 

کارهـا پیگیـری می شـود و پیـش مـی رود.  چقـدر حرفـه ای 
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گرفتار چند سمینار بودم. بحث های مربوط به مدیریت ماند برای شنبه.  امروز 

91/1۰/14
پنج شنبه

امـروز آرنـه تلفـن زد. صدایـش بـا همیشـه فـرق داشـت. بسـیار مضطـرب بـود و ناراحـت و 
کـرده اسـت. بهـروز پیشـنهاد داده اسـت 3۰  ضعیـف! می گفـت باالخـره بـا بهـروز صحبـت 
گـر بـه او  کار M2 را بـا هوشـداد پیـش ببـرد، ا درصـد وقتـش را بـرای رصدخانـه بگـذارد و 
کـردم  کمـی پـول بفرسـتیم بـرای ایـن برنامـه. تعجـب  کنیـم. پیشـنهاد می کـرد  پرداخـت 
کـه طرف اعتماد هسـت.  از سـادگی او. گفتـم بـا همـکاری او موافقـم امـا بایـد نشـان دهـد 
گرفتـه اسـت  کـه انجـام داده اسـت و بابـت آن پـول  کارهایـی را  کار بایـد ابتـدا  بـرای ایـن 
کـره می کنیـم. می دانسـتم که ایـن حرف یعنی موافقـت نکردن با  تحویـل بدهـد بعـد مذا
پیشـنهاد بهـروز. امـا ایـن پاسـخ طبیعـی بود. ناامیدانـه قطع کرد. به او گفتم ما در شـرف 

شـکایت از بهـروز هسـتیم و ایـن بـرای او سـنگین خواهـد شـد. 

 LTG کارمـان به اینجا کشـیده اسـت، یا چـرا این همه فشـار بر وقتـی فکـر می کنـم چطـور 
وارد می شـود می بینـم اعتمـاد بیـش از حـد بـه بعضـی مهندسـان جـوان از یـک طـرف و 
نیـز بـه تیـم LTG باعـث ایـن شـده اسـت. امـا پشـیمان نیسـتم همیـن رفتـار باعـث شـده 
کـه مـا توانسـته ایم بـه قیمـت مناسـب دانـش فنی سـاخت تلسـکوپ به ایـران وارد  اسـت 
کـه هیچ یک از اطاعات موجود را سـه سـال پیش  کنیـم و تیـم ورزیـده ای تربیـت کنیـم. 

کار. کـردن این شـرایط اسـت و ادامـٔه  نداشـتند. آنچـه مهـم اسـت مهـار 

91/1۰/15
جمعه

گـزارش تلفـن بـه مـن را بـه او داده اسـت.  کـردم. گفـت آرنـه  امـروز بـا مجیـد هـم صحبـت 
تیـم  کـه  را  کنتـرل  شبیه سـازی  بـه  مربـوط  بوردهـای  بعضـی  توربـن  گفـت  همین طـور 
کـرده اسـت. همچنیـن از مجیـد  ج  کار می کرده انـد از دفتـر LTG خـار مهندسـی مـا بـا آن 
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کـه دیگـر ادعایـی از LTG نداشـته باشـد. می دانسـتم مجیـد چنیـن  گرفتـه اسـت  امضـا 
کشـانده اسـت. کار را بـه شـکایت  کـه  کـرد بـر خـاف بهـروز  نامـه ای را امضـا خواهـد 

توجـه  دیدگاهـش  بـه  دادم  اطمینـان  او  بـه  بـود.  محفظـه  سرنوشـت  نگـران  مجیـد 
ح را بـه دکتـر دورعلـی بسـپریم. نظـرش ایـن بـود  کـه مـا طـر می کنـم. از جملـه نگـران بـود 
ح را انجـام دهـد، ترجیحـًا جهـاد دانشـگاهی، و دورعلـی نظـارت  کـه یکـی از شـرکت ها طـر
کنـد. مـن هـم بـا ایـن پیشـنهاد موافـق بـودم امـا هنوز فکـر می کردم شـاید دورعلـی هم بد 
نباشـد مجـری باشـد و مـا شـخص دیگـری را بـه عنوان ناظر قـرار دهیم. مجید به شـدت 

مخالـف بـود. بـرای ایـن مخالفـت ارزش قائـل بـودم. 

کت هـا اسـت. عاقه منـد بود حضور داشـته باشـد.  کـردن پا گفتـم احتمـااًل فـردا جلسـٔه بـاز 
گـر جلسـه برگـزار شـد او را هـم مشـارکت دهیـم. فـردا را بـه علـت آلودگی هوای  قـول دادم ا

کارهـای مـا بـه تعویق خواهـد افتاد. تهـران تعطیـل اعـام کرده انـد و بـاز هـم بعضـی 

91/1۰/16
شنبه

گـر چـه تعطیـل اعـام شـده بـود امـا جلسـٔه مدیریـت برگـزار شـد. بحـث مفصلـی  امـروز ا
حقیقـت  نظـر  بزننـد  را  حرف هایشـان  همـه  گذاشـتم   .LTG وضعیـت  مـورد  در  کردیـم. 
کـه شـاید خودمـان را هنـوز بـه LTG بدهـکار می دانیـم. در ایـن صـورت آمـاده  ایـن بـود 
کـه ایـن عامـت مثبتـی بـود از نگرانی هـای او نسـبت  باشـیم بـرای یـک پرداخـت دیگـر. 
چـه  و  شـکایتی  چـه  می گفـت  نبـود.  موافـق  خسروشـاهی  آنهـا.  احتمالـی  شـکایت  بـه 
کـه  طلبـی. سـپهر نظـری نداشـت. بحـث وارد جزئیـات شـد. نتیجه گیـری مـن ایـن بـود 
کـه  LTG و بهـروز تمـام شـده هسـتند. مـا هـر پیش بینـی الزم را بایـد بکنیـم از ایـن جهـت 
شـکایتی بـه دنبـال نباشـد. از جملـه بایـد خودمان را طلبکار نشـان دهیم. فهرسـتی تهیه 
کـه آنهـا  کارهایـی  کـه بـرای آرنـه بفرسـتم از  کمـک درودی و تیـم مهندسـی   کـرده ام بـه 
گفته انـد انجـام داده انـد امـا بـه مـا تحویـل نداده انـد. از او خواهـم خواسـت در حـد امکان 
کارهـا را بـه مـا تحویـل دهنـد. از طـرف دیگـر مـدارک الزم بـرای شـکایت از بهـروز را  ایـن 
کارمنـد مـا در IPM بوده اسـت  با LTG قرارداد بسـته  کـه  گـردآوری می کنیـم. او در زمانـی 
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کامـل نیسـت امـا بـه نظـر  اسـت و ایـن مخالفـت صریـح بـا قانـون دارد. اسـناد مـا هنـوز 
کـه در آن  کافـی اسـت. همین طـور متنـی بـه آرنـه خواهـم نوشـت  می رسـد بـرای شـکایت 
ضمـن اتمـام قـرارداد INO بـا LTG ذکر شـده باشـد بـدون این که حساسـیت به خصوصی 

بـه وجـود بیـاورد.

که خسروشـاهی برای رصد به الپالما می رود با پدرو در IAC صحبت  قرار شـد این هفته 
کننـد. باز هم  کنـد و ببینـد تـا چـه حـد او و گروهـش می تواننـد جـای خالی تیـم LTG را پر 
گفتم لزوم آن روشـن اسـت باید دنبال شـخص مناسـب  در مورد مدیر فنی صحبت شـد. 

که  مهندسـان ما هم او را بپذیرند. گشـت 

91/1۰/1۷
یکشنبه

کت چهار شـرکت متقاضی بـرای طراحی محفظه  امـروز جلسـٔه مناقصـه بـرای باز کردن پا
بـاز شـد. اتفـاق عمـده ای نبـود جـز این کـه دکتـر دورعلـی شـرکت نکـرد. شـاید هـم بـرای 
بـه  از دورعلـی  انتخـاب شـود می تـوان  کـه  ایـن شـرکت ها  از  یکـی  بـود.  مـا خـوب  ایـده 

کـرد. تصمیـم نهایـی موکـول شـد بـه هفتـٔه آینـده سه شـنبه. عنـوان ناظـر اسـتفاده 

کـه از LTG انتظار داشـتیم و تحویـل نگرفته بودیم  کارهایـی را  امـروز سـرانجام فهرسـت 
کـه سـیگنالی بـرای دعـوا نـداده  کنـم  کـردم تلطیـف  بـرای آرنـه فرسـتادم. متـن را سـعی 

کـه قـرارداد مـا تمـام شـد و مـا طلبکاریـم نـه آنهـا! کنـم  باشـم و در عیـن حـال مشـخص 

کـه در LTG اسـت  کتاب هـا، و تجهیزاتـی را  عـاوه بـر ایـن خواسـتم بعضـی نرم افزارهـا، 
کنـش او چـه باشـد، امـا  و مـورد نیـاز مهندسـان مـا اسـت بـه مـا تحویـل دهـد. نمی دانـم وا

الزم بـود ایـن متـن ارسـال شـود. 

تلفنـی  جمهـوری  ریاسـت  علمـی  معاونـت  از  رحیمـی  دکتـر  بـا  هفتـه  چنـد  از  پـس  امـروز 
نمی دانـم  داد.  توضیحاتـی  هـم  او  فشـاریم.  تحـت  چقـدر  کـه  گفتـم  کـردم.  صحبـت 

شـرایطی هسـتیم. در چـه  بشـنود  زبـان خـودم  از  بـود  الزم  امـا  بشـود.  نتیجـه چـه 
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کـردم  کـه احسـاس  ع زیـاد، امـروز اولیـن روزی بـود بعـد از هفته ها کارهـای متنـو باوجـود 
آرام تـرم!

91/1۰/19
سه شنبه

کـه هـر دو مشـکل  کنـد  کـه سـعی می کنـد وضعیـت مـن را هـم درک  آرنـه دیـروز پیـام داد 
بتوانیـم  فـاز طلبـکاری  باشـد و در  کـرده  را  کار خـود  پیـام مـن  بـه نظـر می رسـد  داریـم. 

بمانیـم.

کنم: کار را می خواستم روشن نهایی  امروز چند 

اول اسـناد مربـوط بـه طراحـی مفهومـی بـود. جلسـه ای بـا درودی و اربابـی داشـتم. قـرار 
کنیـم شـامل فهرسـت اسـناد مربـوط بـه طراحـی مفهومـی و در مـورد  شـد سـندی تهیـه 
کـه نهایـی نشـده اند، و یـا بـا LTG مشـکل داشـته ایم توضیـح داده شـود. هـدف  بعضـی 
کنیـم و روی مرحلـه جدیـد تمرکـز کنیم.  کـه ایـن مرحلـه را تمـام شـده تلقـی  مـن ایـن بـود 
کنـد بـرای ارسـال بـه اعضـای  عـاوه بـر ایـن خانـم قـادری توضیـح دادم چگونـه آمـاده 

کاغـذی بـرای مقامـات سیاسـی. گـروه بررسـی و اعضـای بین الملـل + چنـد نسـخه 

ع دوم زمان بنـدی پـروژه بـود. ماه هـا بـود که پیشـنهاد بخش مهندسـی آماده بود  موضـو
و مـا تصمیـم نگرفتیـم. قـرار شـد تا اسـفند سـال 92 طراحی جزئـی را تمام کنیم؛

تا اسفند  94 ساخت
کاشان( تا زمستان 95 راه اندازی روی زمین )تهران یا 

تا شهریور 96 مونتاژ باالی قله و نورگیری.
کند و دو هفتٔه دیگر در جلسٔه مدیریت  گانت چارت را نهایی  قرار شد اربابی بر این مبنا 

کردیم. گروه اپتیک هم به تفصیل صحبت  کند. در مورد قرارداد M2 و نقش  ح  مطر

گانـه صحبـت کردم. نگران M1 بود. حسـش می گفت بهتر اسـت صبر  بـا مجیـد هـم جدا
گفتـم باشـد  نکنیـم تـا M2 هـم آمـاده و تسـت شـود. مـن هـم نگرانی هـای مالـی داشـتم. 

کنـم. نگرانی هایـی هـم درودی داشـت بـه لحـاظ تسـت اپتیکی. فکـر 
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گـر نشـد  کنیـم. هـم ا گـر امسـال M1 را بـه ایـران بیاوریـم هـم مجبوریـم پـول تهیـه  امـا ا
گـر هـم درسـت شـد و آمـد بـه لحـاظ سیاسـی  کـه بـه موقـع پـول ندادیـد؛ ا بهانـه داریـم 
اتفـاق مهمـی افتـاده اسـت. خطر مشـکل اپتیکـی همواره هسـت اما چنـدان نگران کننده 

کنـم! نیسـت. شـاید بـه همیـن سـمت حرکـت 

91/1۰/25
دوشنبه

مـا  بودیـم. حرکـت  رفتـه  برگشـتیم. خانوادگـی  کویـری  گشـت  یـک  از  زود  دیـروز صبـح 
کمتـر از معمـول احسـاس خسـتگی می کـردم بـا  چهارشـنبه شـب بـود. دیـروز بـه وضـوح 
ع و رفتن  این کـه شـب قبـل عمـًا خـواب نداشـتم. همـواره حـس می کـردم احتیـاج بـه تنـو

بـه طبیعـت دارم.

تصمیم گیـری  چگونگـی  پیرامـون  بحـث  بـرای  مدیریتـی  گذاشـتیم  جلسـه ای  دیـروز 
کنـد. بحـث طوالنـی  کار طراحـی مفهومـی محفظـه را تمـام  کـه  بـرای انتخـاب شـرکتی 
کار را  کـه  بـود و اختـاف نظـر فـراوان، نظـر حقیقـت و خسروشـاهی بـه هـم نزدیـک بـود 
گـروه دانشـگاهی. سـپهر نظـری شـبیه بـه مجیـد  بـه دورعلـی بسـپاریم  بـه عنـوان یـک 
گفتـه بـود ولـی هنـوز نظـر او را رسـمًا اعـام نکـرده  کـه قبـًا بـرای مـن  آل ابراهیـم داشـت 
کار را بـه عهـده  بـودم؛ این کـه یـک شـرکت، شـاید جهـاد دانشـگاهی یـا سیمان سـازان، 
بگیـرد و دکتـر دورعلـی یـا گروهی دانشـگاهی دیگـر نظارت کنند. من به عمد با پیشـنهاد 
گـروه دانشـگاهی قابـل  کـه  ل  حقیقـت و خسروشـاهی مخالفـت می کـردم بـا ایـن اسـتدال
کـه در مـورد همـکاری بـا سـرن  کـردم تجربـٔه بـدی  ل اضافـه  کنتـرل نیسـت. بـه اسـتدال
کـه  گفتـه شـد قیمتـی  بـا دکتـر دورعلـی داشـتیم. بحـث مـا بـه جایـی نرسـید جـز این کـه 
گر  کـه گفتم ا دورعلـی بـرای طراحـی مفهومـی داده اسـت حـدود ۷۰ میلیـون تومان اسـت 
کـرد. قیمت کل  ایـن رقـم قطعـی باشـد می شـود فقـط بـرای طراحـی مفهومـی بـا او شـروع 
کـه بعد معلوم شـد حـدود ۷۰۰ میلیـون تومان  کـرده اسـت  را هـم 4۰۰ میلیـون تومـان ذکـر 
کـه  گفتـم ایـن رقـم بـاالی عـرف بین الملـل اسـت و قابـل قبـول نیسـت. شـب  کـه  اسـت 
کـردم دیـدم رقـم طراحـی مفهومـی هـم، گرچـه صریحـًا اعـام نشـده، امـا بـا توجـه  کنتـرل 
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کل قرارداد  کرده اسـت بیش از 15۰ میلیون اسـت و رقم  که او اعام  به فازهای مختلف 
حـدود 8۰۰ میلیـون!

کار  کـه  کامـًا مخالـف بـود  کـردم. نظـر او  گفـت«  کمـی بـا آل ابراهیـم »گـپ و  بعدازظهـر 
کـه البتـه بـه  کنتـرل نیسـت  کـه دورعلـی قابـل  را بـه دورعلـی بسـپاریم. او هـم می گفـت 
گفتـم چـرا شـخص هـم وزن او را می گذاریـم بـرای نظـارت. ایـن  گفتـم.  او چیـز دیگـری 
شـدنی اسـت. مجیـد اصـًا خوشـش نیامـد. حـس می کنـم او بـه لحـاظ این کـه بـه لحـاظ 
دانشـگاهی یـا اعتبـار تجربـی هنـوز جـا بـاز نکـرده اسـت بـا دورعلـی راحـت نیسـت و نمـی 
توانـد در مقابـل او خـودش را بـه اثبـات برسـاند. شـرایط مـا در ایـن حالـت پیچیده اسـت. 
کافـی پختـه  کـه از دیـد مـن هنـوز بـه انـدازٔه  مجیـد متنـی بـه عنـوان پیشـنهاد فرسـتاد 
گیـرد. دیشـب دیگـر موفـق نشـدیم بـا هـم صحبـت  کـه در اختیـار همـکاران قـرار  نیسـت 
گذاشـته ام  که چگونه این پیشـنهاد را تغییر دهد. برای امروز سـاعت 11:3۰ قراری  کنیم 
کـه تیـم مهندسـی مکانیـک مـا هـم حضـور داشـته باشـند بـرای بحـث فنـی. می خواسـتم 
پیشـنهاد مجیـد قبـل از آن بـه صـورت مکتـوب بـه دسـت همـه برسـد. شـاید دیگـر موفـق 

کـه در فرهنگسـتان زبـان هسـتم. نشـوم. االن سـاعت ۷:3۰ صبـح اسـت 

کردیـم. پیشـنهادهای  ایـن جلسـه بـا تیـم مهندسـی مکانیـک برگـزار، بـه تفصیـل بحـث 
از  یکـی  نیاینـد.  بـر  کار  ایـن  عهـده  از  شـرکت ها  کـه  بودنـد  نگـران  همـه  شـد.  متفاوتـی 
ح خدمات مناقصه آن را باطل  که علت ابهام در شـر ح شـد این بود  که مطر پیشـنهادها 
کسـی مانند دکتر دورعلی و بعد از  کار را به دسـت بگیریم زیر نظر  کنیم و خودمان  اعام 
ح خدمات صریح اعـام کرد با یکی  کار بـه جـای روشـنی رسـید که می توان شـر کـه  مدتـی 
که همه احسـاس  کره بشـویم. جلسـه خوب بود بیشـتر از این جهت  از شـرکت ها وارد مذا
مشـارکت می کردنـد و در عیـن حـال به لحـاظ مفهومی به درک متقابل مقبولی رسـیدیم.

91/1۰/26
سه شنبه

گـردش  ع مدیریـت،  کـردم بـرای فـاز جدیـد در مـورد نـو امـروز صبـح زود در الرک سـعی 
کنـم.  مشـخص  را  کمبودهـا  بعضـی  و  کنـم  فکـر  ح  طـر داخـل  اطاعـات  گـردش  و  کار 
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ح آغـاز شـده اسـت. هـم  چـه بخواهیـم و چـه نخواهیـم بـه دو دلیـل فـاز جدیـدی در طـر
کرده ایـم و فـاز طراحـی جزئـی شـروع می شـود و هـم  کمابیـش طراحـی مفهومـی را تمـام 
ع کاهـش اعتبـار و تخصیص  ارتبـاط بـا LTG از بیـن رفتـه اسـت. بـه ایـن دو علـت موضـو
ع و تواتـر جلسـه ها را تنظیـم جدیـد می دهیـم. همچنیـن دارم  هـم اضافـه می شـود. نـو
سـعی می کنـم مسـئولیت ها را روشـن تر بکنـم. همچنیـن می خواهـم تمـام قراردادهایـی 
کـدام بـه نتیجـه رسـیده اسـت. به عـاوه مصوبات  کنـم  کنـون داشـته ایم بررسـی  کـه تا را 

امسـال را ببینـم در چـه وضعیتـی اسـت.

محفظـه.  مناقصـٔه  مـورد  در  قطعـی  تصمیـم  بـرای  داشـتیم  هـم  مدیریتـی  جلسـه ای 
نتیجـه آخـر این کـه قـرار شـد مناقصه را باطـل اعام نکنیـم. به ترتیب جهاد دانشـگاهی، 
کنیـم  کـت جهـاد را بـاز  کنیـم و فقـط پا ح رده بنـدی  سیمان سـازان، جهـاد تـوس، بیتـا طـر
کار بـا  کنیـم. در صـورت عـدم توافـق بـه سـراغ شـرکت بعـدی برویـم. ایـن  کـره  و بـا او مذا
کـه مناقصه  تصمیـم دیـروز چنـدان منافاتـی نـدارد و مضافـًا این کـه رسـمًا اعام نمی شـود 
کـرات تـا نتیجـٔه نهایی بعضـی ابهام ها را مرتفع می کنـد و می توان  باطـل شـده اسـت. مذا
کـه بهتـر  گرفـت، در چارچـوب تصمیـم دیـروز، و بخشـی را  بخشـی از وظایـف را بـه عهـده 
اسـت برون سـپاری شـود بـه آنهـا سـپرد. دورعلی هـم می تواند بـه عنوان ناظـر عمل کند. 

هفته هـای بسـیار شـلوغی را جلـوی رو داریـم و دارم بخـش اداری را آمـوزش می دهـم بـا 
کارهـای جـاری را پیش بینـی بکننـد. توجـه بـه ایـن شـلوغی ها تـا آخـر اسـفند جلسـه ها و 

کار سـاده ای نیسـت!

کـردن مناقصـه و نیـز حضـور نماینـده  بعدازظهـر جلسـه بـا حضـور اعضـای الزم بـرای بـاز 
کت قیمت جهاد دانشـگاهی شـریف را باز  کشـور )با تاخیر( برگزار شـد. اول پا کل  بازرسـی 
کـره نبود.  کـه بسـیار زیـاد بـود. قابـل مذا کردیـم. قیمـت بیـش از 9۰۰ میلیـون تومـان بـود 
کـه  کـت قیمـت شـرکت سیمان سـازان. رقـم حـدود 2۰۰ میلیـون بـود  پـس رفتیـم سـراغ پا
کنیـم. نتیجـه چنـدان خـاف میـل مـن نبـود. از ابتـدا فکـر می کـردم  کـره  پذیرفتیـم مذا
کـره و نیـز درگیـر شـدن  جهـاد یـا سیمان سـازان مناسـب اند. می مانـد حـاال چگونگـی مذا

ع. مجیـد بـا ایـن موضـو
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مجیـد بـه علـت مشـکات خانوادگـی نمی توانـد بـه ایـران بیایـد. آنجا هـم ماندنش بیش 
از هـر چیـز اشـکال مالـی و امـا اقامتـی دارد. مـا هـم برای مـان مشـکل اسـت قـرارداد ارزی 
زیـاد نیسـت.  کنیـم چنـدان  بایـد پرداخـت  کـه  بـه عبـارت دیگـر مبلـغ نهایـی  ببندیـم. 

امیـدوارم بـا حسـن نیـت او بتوانیـم بـه توافـق برسـیم.

بعـد از ایـن جلسـه صحبـت نسـبتًا مفصلـی بـا خسروشـاهی داشـتم در مـورد تبعـات ایـن 
تصمیـم بـه خصـوص نقـش آل ابراهیـم. صحبت خوبی بـود. در جهت آرامـش تیم. این 

دو هفتـٔه آینـده حسـاس خواهـد بـود.

می خواسـتم آخـر هفتـه بـه شـمال بـروم. امـا بـه قـدری بـرف در شـمال باریـده و جاده هـا 
گاهـی خـودم  کار ایـن روزهـا هـم زیـاد اسـت.  کـه دیگـر سـخت اسـت. فشـار  بسـته شـده 
کـه چطـور تـوان بررسـی آنهـا را دارم.  کارهـا و تعـدد آنهـا در روز تعجـب می کنـم  ع  از تنـو
کـه فرصـت پـردازش اطاعـات یـا آرامـش بعـد از  گاهـی خسـتگی در مغـز احسـاس می کنـم 
پـردازش و تصمیـم نمی مانـد! هنـوز نتوانسـته ام برنامـه زندگـی را بـه صـورت حالـت پایـا 
کـه هـر دم از طرفـی ضربـه ای وارد می شـود! در آورم. بـه قـدری التهـاب روزانـه زیـاد اسـت 

91/11/9
دوشنبه

گذشـت. نـه اینکـه خـوش  کـه چیـزی ننوشـته ام بسـیار سـریع  گذشـته  ایـن چنـد هفتـه 
گذشـت!

کشـور  در  اقتصـادی  مشـکات  و  نقدینگـی  کمبـود  مـا  روزهـای  ایـن  مسـئله  مهم تریـن 
گریبان انـد. هیـچ وجهـی  کـز علمـی و پژوهشـی بـا ایـن مشـکل دسـت بـه  اسـت. همـٔه مرا
بابـت مهـر مانـدگار دریافـت نکرده ایـم و امیـدی هـم نداریـم. قـرار بـود 1۰میلیـارد تومـان 
گرفتـه ام دسـت کم  کـه تصمیـم  کننـد! دریـغ از یـک ریـال! شـرایط طـوری اسـت  پرداخـت 
کنیـم.  کنـم تـا بتوانیـم آن را بـه ایـران منتقـل  پـول مربـوط بـه M1 را بـه هـر قیمـت تهیـه 
کـردم از ایـن  کـه بـا الریجانـی صحبـت  کـردم. هفتـٔه پیـش  قـرارداد M2 را هـم متوقـف 
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گفتـم بـا ایـن وضع مالـی چـاره نداریم.  کـه نکنـد پـروژه لطمـه بخـورد؛  جهـت نگـران بـود 
کـه در آینـده مشـکل فنـی پیـدا نشـود. ولـی بـه هـر حـال تمـام سـعی خودمـان را می کنیـم 

را  رصدخانـه  اپتیـک  گـروه  دشـتدار  و  درودی  مشـارکت  و  توسـلی  دکتـر  مسـئولیت  بـا 
کـه تسـت آینه را بـه عهده بگیرد. بـا انجمن  گـروه پذیرفتـه اسـت  تشـکیل داده ایـم. ایـن 
کسـول، از انگلیـس،  بین الملـل اپتیـک هـم تمـاس گرفتـه شـده بـرای راهنمایـی. دکتـر ما
کـرده بودیـم بـرای یـک  کـه در اواخـر دهـٔه شـصت از طـرف انجمـن او را بـه ایـران دعـوت 
هـم  کـه  هسـتم  خوش بیـن  اپتیـک  مـورد  در  می کنـد.  همـکاری  خـوب  آموزشـی  کارگاه 
مشـکل خودمـان را رفـع می کنیـم و هـم دانـش فنـی الزم در ایـران متمرکـز می کنیـم. هنوز 
کـه بـه مـرور بایـد  گـروه و نیـز هـر یـک از افـراد ابهام هایـی هسـت  ع قـرارداد بـا ایـن  در نـو
کـه بخـش طراحـی اپتیـک تلسـکوپ و تسـت آینه به شـرکت  حـل شـود. بـه نظـرم می آیـد 
سـپهر منتقـل شـود امـا هـر آنچـه مربـوط بـه ابـزارگان اسـت بـه بخـش توسـعه فنـاوری یـا 

هـر شـرکت دیگـر.

فعالیـت مربـوط بـه اسـناد طراحـی مفهومـی رو بـه اتمام اسـت، امـا کندتر از آنچـه من فکر 
می کـردم پیـش مـی رود. بـه هـر حـال تـا آخر ایـن مـاه از آن عبـور خواهیم کرد.

ح بـا حضـور  مرحلـٔه طراحـی جزئـی را رسـمًا همیـن هفتـه شـروع کردیـم. شـنبه سـمینار طـر
کـه  فـاز طراحـی مفهومـی را تمـام  گفتـم  همـه همـکاران در ایـران تشـکیل شـد. در آنجـا 
کـه طراحـی جزئـی را اسـفند مـاه  کنونـی مـا ایـن اسـت  شـده تلقـی می کنیـم و زمان بنـدی 
کـرد. گرچه به دو دلیل نگران حفظ این زمان بندی هسـتیم:  سـال آینـده تمـام خواهیـم 
یکـی مشـکات مالـی و دیگـری تعطیلـی LTG و قطـع همـکاری بـا سـوئد تـا تشـکیل گروه 
گذاشـته ایم هـر  قـرار  کردیـم.  را هـم روزآمـد  اروپـا. زمان بنـدی پـروژه  از  مشـاوران دیگـر 

کنیـم. شـش مـاه بازنگـری 

ح، برنامه ریـزی جدیـدی بـرای جلسـه های  گـروه در طـر گـردش بهتـر اطاعـات در  بـرای 
کار بـرای اولیـن بـار انجام شـد و سـعی کردم منطبق باشـد  بر  خودمـان انجـام دادم. ایـن 

کار و مبتنـی بـر واقعیـت. روال 
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گرچـه در نهایـت شـرکت سیمان سـازان  در مـورد محفظـه هنـوز بـا ابهـام روبـرو هسـتیم. 
کـه جهـاد شـریف داده بـود بسـیار غیـر واقعـی و غیـر  انتخـاب اول مـا شـد، چـون قیمتـی 
کنیـم ایـن اسـت  کـه نمی خواهـم قـرارداد را امضـا  کـره بـود. امـا مهمتریـن دلیـل  قابـل مذا
کـه راهـی بـاز کنیـم بـرای این کـه مجیـد و تیم مهندسـی  کـه پـول نداریـم. هنـوز امیـدوارم 
بـا  قـرارداد  بتـوان  کـه  تـا جایـی  ببرنـد  پیـش  را  کار  کننـد،  بـا هـم همـکاری  بتواننـد  مـا 

بسـت!  سیمان سـازان 

کـه تحمل  کار شـرکت سـپهر و مـورد برون سـپاری مـا هنـوز بـا مشـکات همـراه اسـت  روال 
ح می گیـرد. کـه انـرژی زیـاد از طـر شـده و روغـن کاری می شـود امـا نگرانـم 

سـاخت یاتاقـان هیدروسـتاتیکی خـوب پیـش می رود. شـاید هـم بتوانیم اواخـر فروردین 
مـاه جـواب بگیریـم. ایـن اولین تجربٔه سـاخت ما اسـت!

بخـش ادارای ملتهـب اسـت خانـم رضائـی می خواهـد بـرود )بـه امریـکا(. خانـم قـادری 
کـرده اسـت، مایـل اسـت بـرود.  کاربسـیار زیـاد اسـت و او را خسـته  می گویـد تنش هـا در 

کار می کنـد.  کاهـش نمی دهـد. بسـیار شـاقی  حقیقـت بـا رفتـارش تنش هـا را 

کار  کـرد. قـرار نبـود. نمی دانـم چـرا آرنـه ایـن  شـرکت LTG سـرانجام اعـام ورشگسـتکی 
کـه چـرا شـلختگی او  کـردم  گلـه  کـرد. هفتـٔه پیـش پیـام مفصلـی بـرای او فرسـتادم و  را 
باعـث ایـن همـه زحمـت برای او و ما شـده اسـت. درعین حال می خواسـتم اثری بگذارم 
کـه چـرا طبـق قـرارداد ماهـی ۷۰،۰۰۰  کـه بـه فکـر شـکایت از مـا نباشـد،  از طلبـکاری مـا 
کـه به مـا تحویـل نداده اند مجددًا فرسـتادم  کارهایـی  یـورو پرداخـت نکرده ایـم. سـیاهه 
کننـد.  کننـد و ارسـال  کارهـا را بـرای مـا تمـام  کـه هنـوز امیـدوارم بعضـی  کـردم  کیـد  و تا
کـه بـرای مجیـد کنار گذاشـته بـود به او  هیـچ خبـری از او دریافـت نکـردم. او حتـی رقمـی 
پرداخـت نکـرده اسـت. امـوال LTG را هـم ظاهـرًا قبـل از اینکـه مسـئول ورشکسـتگی بـه 
کـرده اسـت. فکـر نمی کنـم که رفتـاری کند که ما را در سـطح  شـرکت بیایـد از آنجـا تخلیـه 
کـه  کـرده ام بـا اطاعاتـی  کنـد ولـی بـه هـر حـال بایـد مواظـب باشـیم و سـعی  اروپـا بـد نـام 
بـه اعضـای شـورای بین المللـی می دهـم آنهـا را کمابیـش در جریـان بگـذارم. بـا تاپیو هم 
کرده ام و به نظر نمی رسـد مشـکلی باشـد. با پیه رو سـالیناری  مکاتبه را بدون آرنه شـروع 
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کـه می خواهـم او را ببینـم. قـرار اسـت چنـد هفتـه دیگـر بـه ایتالیـا بـروم. از  گرفتـم  تمـاس 
کـه LTG نیسـت بایـد بـرای سـفرها و پرداخـت آنهـا راهـی دیگـر بیابـم و روال  ایـن پـس 

جدیـدی تعریـف کنیـم. 

ع از پیشـرفت امـور ناراضـی نیسـتم. دغدغـٔه اصلـی مـن تعییـن تکلیـف نهایـی  در مجمـو
ع محفظـه و نقـش مجیـد. البتـه بی پولـی پـروژه هـم  شـرکت  LTG اسـت و نیـز موضـو

موضوعـی جـدی اسـت.

بـه دفتـر سـپرده بـودم وقـت فـوری از دکتـر رحیمـی بگیرنـد در معاونـت علمـی ریاسـت 
گـر بتـوان سـاعت 1۰:3۰  کـه خبـر دادنـد ا جمهـوری. در جلسـٔه شـورای واژه گزینـی بـودم 
بـه  و  کـردم  تـرک  زودتـر  را  واژه گزینـی  کـه جلسـٔه  ایـن شـد  ایشـان هسـتند.  باشـم  آنجـا 
ح  ح را حضـوری برایـش مطـر معاونـت علمـی رفتـم. قصـدم ایـن بـود وضـع بحرانـی طـر
کنـد امـا الزم اسـت  کـردم. می گفـت معاونـت می توانـد قـدری جبـران  کار را  کـه ایـن  کنـم 
کار خـودم را  الریجانـی حضـوری مسـئله را بـا خانـم سـلطان خواه در میـان بگـذارد. مـن 
کار را بکنـد.  کار بشـود و یـا بخواهـد ایـن  کـی الریجانـی موفـق بـه ایـن  کـردم. نمی دانـم 

ایـن روزهـا سـخت درگیـر امـور سیاسـی و انتخابـات ریاسـت جمهـوری اسـت!

91/11/13
جمعه

امـروز صبـح زود بـه الرک رفتـم پیامـی داشـتم از مجیـد بـا ذکر »بسـیار مهم«! شـصتم خبر 
ع شـکایت LTG از مـا باشـد. مجیـد پیـام آرنـه را بـه خـودش برای  کـه بایـد موضـو دار شـد 
مـن فرسـتاده بـود. ظاهـرًا آرنـه، بـه هـر دلیـل، اجتنـاب می کنـد از این کـه پیـام مسـتقیمی 

بفرستد.

آرنـه بـه تفصیـل در مـورد درگیـری اش بـا نهـاد پیگیر ورشکسـتگی شـرکت، این که چگونه 
کـرده اسـت نوشـته بـود. جویـای  هـر قطعـه قیمت گـذاری شـده اسـت، یـا بـا اسـناد چـه 
کـه مامـور ورشکسـتگی بـه دنبـال  وضـع مالـی مجیـد هـم بـود. در آخـر پیـام نوشـته بـود 
پیگیـری شـکایت از INO اسـت. مجیـد هـم در پیـام دیگـری نوشـته بـود آرنـه بـه دنبـال 
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شـکایت اسـت و ادعـای 9 میلیـون SEK )حـدود 9۰۰هـزار یـورو( از رصدخانـه دارد. پیـام 
جدی تـر از همیشـه بـود. 

اغـراق  بـدون  بـودم،  عقب مانـده  ریـز  کارهـای  بعضـی  انجـام  و  آرامـش  بـرای  کـه  مـن 
کـردم ماننـد مـوارد  گرفتـم سـعی  کمـی سـر درد  مضطـرب شـدم. آرامشـم بـه هـم خـورد، 
کـه بـه هـر حـال در بدتریـن شـرایط  کنـم  آرام  را  کـه در زندگـی داشـته ام خـودم  مشـابه 
کـه یعنـی ایـن 5 درصـد هزینـٔه پـروژه. امـا بـه هـر حـال  مـا بایـد تمـام ایـن رقـم را بدهیـم 

نبـود. سـاده ای  ع  موضـو

کـه در باشـگاه اسب سـواری  کـه ایـن یادداشـت را می نویسـم سـاعت 11 صبـح اسـت  االن 
شـکی در اویـن هسـتم. حـوا دختـرم بـرای اسب سـواری آمـده اسـت. مجبـور بـودم بیایـم 
ع شـکایت و  چـون بـه او قـول داده بـودم. در تمـام راه بـه منـزل و بـه اینجـا در فکـر موضـو

تحلیـل آن بـودم.

کی ام؟  که در این مواقع سخت به فکر تحلیل های وجودی می افتم؛ من   طبیعی است 
گذشـته راحـت بـا رفتـار حقیقـت و خسروشـاهی  کـرده ام؟ چـرا در سـال  چگونـه مدیریـت 
کنـار آمـدم؟ چـرا اصـرار بـر پرداخـت بـه موقـع بعضـی اقسـاط LTG نکـردم؟ چـرا بعـد از 
همایـش بررسـی رفتـار هوشـیارانه تری بـا آرنـه و LTG نکـردم؟ چـرا تکلیـف پرداخـت را 
صریحـًا روشـن نکـردم؟ و چـرا  و چـرا ...؟ قطعـًا در مدیریـت چنین پـروژه بزرگی باید همه 
گرفـت. ایـن بـر می گـردد بـه این کـه مسـولیت ها خـوش تعریـف باشـد  ایـن مـوارد را جـدی 
کـه بـرای او تعریـف شـده اسـت مسـئولیت بپذیـرد و اختیـار  کـس در حـد مسـئولیتی  و هـر 
کار مـا بـا شـرکت LTG بـه ایـن جاهـا برسـد. یـا فکـر  داشـته باشـد. هیـچ گاه فکـر نمی کـردم 
ع افضلی فـر هیـچ گاه ایـن قـدر پیچیـده بشـود. حـاال شـده اسـت و  کـه موضـو نمی کـردم 
کـه حداقـل  کنـم  کامـل توجـه  گونـه ای مهـار خواهـد شـد. بایـد بـا هوشـیاری  باالخـره بـه 

خسـارت را پـروژه ببینـد.

اسـت.  ارزشـی  بـا  و  پیچیـده  کار  چـه  مدیریـت  کـه  می شـوم  متقاعـد  بیشـتر  روز  بـه  روز 
کـه مـا در ایـران هنـوز مدیریـت را بـا ریاسـت یکـی می گیریـم، و از ریاسـت  گفتـه ام  همـواره 
کـه  ح بـه قـدری پیچیـده اسـت  هـم فقـط دسـتور دادن را می شناسـیم. مدیریـت ایـن طـر
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گـر قـرار اسـت مـن در یـک سـال ده میلیـارد تومـان را هزینـه  توصیـف آن سـاده نیسـت. ا
تـا 5 درصـد حـق مدیریـت  گـر 3  بـا بـازده مطلـوب، آن گاه ا کنـم، یعنـی بـه طـور موثـر و 
بگیـرم زیـاد نیسـت، و ایـن یعنـی سـیصد تـا پانصـد میلیـون تومـان در سـال. قطعـًا ایـن 
بـه نفـع پـروژه اسـت، امـا امـکان نـدارد. دریافتـی مـن بـه عنـوان مدیریت شـاید یک دهم 
گـر قـرار باشـد ایـن پـروژ 8 سـال دیگـر بـه ثمـر برسـد، آن وقـت  ایـن مبلـغ بشـود! از طرفـی ا
ح تناسـب  میانگیـن سـالی 1۰ میلیـارد تومـان بایـد هزینه بشـود! ایـن رقم با پیچیدگی طر
دارد امـا بـرای اوضـاع مدیریتـی ایـران، به ویـژه در زمینه های علمی نجومـی و تخیلی به 
ح علمـی  کـه در آینـده ارزش مدیریـت یـک طـر کاری بکنـم  گـر بتوانـم  نظـر می رسـد! مـن ا
کار بزرگـی انجـام داده ام.  کان از ایـن مرتبـه بزرگـی بشـود و ایـن پذیرفتـه بشـود، آن گاه 
کـه بـرای خریـد یـک جفـت السـتیک ماشـین سـمند  خـودم امـا االن در شـرایطی هسـتم 
معمولـی خـودم بایـد تـا مـاه آینـده صبـر کنم تا بتوانم رقـم حدود 35۰ هـزار تومان را برای 
کـه وضعیـت زندگـی مـن را  کنـار بگـذارم. و نمونه هایـی از ایـن دسـت  دو حلقـه السـتیک 

کی هـم نیسـتم!  نشـان می دهـد. تـازه شـا

نیسـت. وقتـی  کار سـاده ای  کشـورهای مشـابه،  و البـد  مـا،  کشـور  درک عقـب ماندگـی 
می بینـم عـده ای از تحصیل کـردگان و روشـنفکر-لقبان مـا از اوضـاع دموکراسـی، آزادی، 
کـی فقـط شـکایت  کـه پـس تـا  کشـور شـکایت می کننـد، نگـران مـی شـوم  و مدیریـت در 
کتـاب قحطـی بـزرگ از آقـای محمدقلـی  و عجلـه در رشـد مدنـی ایـن مـردم. ایـن روزهـا 
کـه بـه فارسـی ترجمـه شـده اسـت؛ اوضاع ایـران در سـال های آخر جنگ  مجـد را خوانـدم 
 2۰ جمعیـت  از  نفـر  میلیـون   8 دسـت کم  می رسـد  نظـر  بـه   !1918-1916 اول  جهانـی 
میلیونـی ایـران در آن زمـان بـه دلیـل قحطـی و سـپس بیمارهـای نامعینـی از آن نابـود 
شـدند! 4۰٪ جمعیـت ایـران در آن زمـان. وقتـی وضعیـت اداره کشـور را در 9۰ سـال پیش 
کـه حـاال  و 5۰ سـال پیـش بـا االن مقایسـه می کنـم می گویـم پـس چـه انتظـاری داریـم 
کشـور چقـدر توانسـته اند اوضـاع ایـران را بـه  وضـع مـا چـه بشـود! متفکـران و دلسـوزان 
کشـور فراهـم  بـرای رشـد فرهنگـی و سیاسـی  را  کننـد و شـرایط  لحـاظ تاریخـی تحلیـل 

کننـد؟
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مـا تـا چـه انـدازه خودمـان را می شناسـیم و تـا چـه انـدازه از فرآینـد رشـد و فلسـفٔه سیاسـی 
مـورد پذیـرش جامعـه و تنـش قـدرت و اقتصـاد در جامعـٔه خودمـان اطـاع داریـم. آیا ادعا 
کشـور  و انتظـار مـا بیـش از تـوان مـا و بیـش از آمادگـی مـا بـرای جدیـت در جزئیـات امـور 

نیسـت؟ بـه نظـر مـن هسـت!

ح کوچکی در مقایسـه با پیچیدگی های توسـعه ملی  ح بـزرگ رصدخانـه ملـی، که طـر طـر
مـا اسـت نشـان می دهـد تـا چـه حـد می توان موفق بـود، نقش زمان و مدیریـت تا چه حد 
ح و انجـام آن نمونـه ای  کار را داشـته باشـم تـا ایـن طـر موثـر اسـت. امیـدوارم تـوان ادامـه 

کـه در کشـور باید، و می تـوان، انجام داد. کارهایـی  بشـود از 

امروز برای من روز سختی است. تا فردا چه بشود!

91/11/14
شنبه

گذاشـتیم  ع شـکایت احتمالـی بحـث اصلـی مـا بـود. قـرار  در الرک جلسـه داشـتیم. موضـو
کنـد.  دسـته بندی  قـادری  خانـم  و  کنیـم  جمـع آوری  داریـم  کـه  را  اسـنادی  کـدام  هـر 
کـه دیدیـد ایـن نتیجـه اهمـال شـما در  بـدم نمی آیـد بگویـم بـه حقیقـت و خسروشـاهی 
گذشـته و یـا تصمیـم شـما در مـورد این کـه ایـن قـدر پـول  پرداخـت پـول LTG در سـال 
کار بـا خـودم اسـت و خـوب و بـد آن را هـم  بـه LTG بدهیـم. امـا دیـدم مسـئولیت ایـن 
کـه افتـاده یـا بیفتـد مسـئولیت آن بـا خـودم  بایـد بپذیـرم! هـر اتفاقـی بـه هـر دلیلـی هـم 
اسـت. چـون آنفلونـزا داشـتم زودتـر بـه منـزل رفتـم. جلسـه بـا شـرکت سیمان سـازان را بـه 
کـه بگوینـد فعـًا قـرارداد نمی بندیـم چـون  کـردم  حقیقـت و خسروشـاهی سـپردم. تعییـن 
ح خدمـات را بـه کمک هم پیش می بریم تا وضع مالی روشـن شـود.  پـول نداریـم امـا شـر

کـرده بـود. کمـی جزئی تـر  ح خدمـات را  خسروشـاهی شـر

کـه آینـه حـدود یـک مـاه دیگـر آماده اسـت.  هنـوز از پـول خبـری نیسـت. تاپیـو اطـاع داد 
کنیـم و هـم آمادگـی بـرای تسـت آینه را. پـس مـا بایـد هـم پـول را زودتـر فراهـم 

کسول در انگلیس هم هنوز خبری ندارم.   از ما
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91/11/16
دوشنبه

کـه شـدیدتر می شـود  کنونـی را  امـروز قـرار بـود الریجانـی را ببینـم. می خواسـتم بحـران 
کنـم. امـا جلسـه مـا بـه هـم خـورد. انتظـار می رفـت. اوضـاع سیاسـی ملتهب  بـه او منتقـل 

گرفتـار. اسـت و او هـم بـه شـدت 

کارگاه زریـن سـپاهان بـرای  کـه در  تصاویـری بـه دسـتم رسـید از تصادف هـا و حوادثـی 
یـا سـه مجـروح  جـاده رصدخانـه پیـش آمـده اسـت. خوشـبختانه صدمـات انسـانی دو 

بیشـتر نبـوده اسـت، امـا 4 یـا 5 مـورد ماشـین آالت خسـارت دیده انـد.

91/11/1۷
سه شنبه

قـرار گذاشـته بـودم جلسـه ای در مـورد برون سـپاری تشـکیل شـود. دیروز دیگـران نبودند 
کـم  همـکاران  حضـور  سـاعت های  می بینـم.  مدیریـت  در  مشـکلی  عامـت  را  ایـن  کـه 
کارهـای برون سـپاری، حقیقـت در فدراسـیون  شـده اسـت. اربابـی بـه خاطـر دانشـگاه و 
کردیـم. آمـار  تیرانـدازی! بـه هـر حـال درسـت نیسـت! مشـکات برون سـپاری را بررسـی 
نتیجـه  بـه  قیمتـی شـنبه  هـر  بـه  گفتـم  تهیـه شـود.  قـرار شـد  کـه  نبـود  گزارش هایـی  و 
کثـر  کننـد و فـردا بعدازظهـر یـا حدا کار  گفتـم بگویـد شـده 24 سـاعت  برسـیم. بـه اربابـی 
کـرد. جلسـه مفیـد  کار را درک  کنـم اهمیـت  پنج شـنبه مسـتندات الزم تهیـه شـود. فکـر 
ع پیچیدگی  بـود و »نـرم« برگـزار شـد! پیشـنهاد شـد بـرای تمدیـد قـرارداد به علـت چند نـو
ح خدمات سـال آینـده را بدهد  ابتـدا قـراردادی تـا آخر خرداد ببندیم که شـرکت سـپهر شـر
کارمنـدان حقیقـت راه معقولـی را بـا بخـش اداری پژوهشـگاه  و بـرای پرداخـت حقـوق 
کنـد. در نتیجـه ایـن قـرارداد برای مابقی سـال آینده تصمیـم خواهیم گرفت.  هماهنـگ 

گفـت دکتـر توسـلی پیغـام داده اسـت  گرفـت و  کـه اربابـی تمـاس  بعـد از ایـن جلسـه بـود 
چک هـای شـرکت را امضـا نمی کنـد، و نمی خواهـد دیگـر بـا رصدخانـه و شـرکت همـکاری 
ع چیسـت، حدس هایی می زدم، اما مهـم نبود. آنچه مهم بود  کنـد. نمی دانسـتم موضـو
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کارهـای اجرایـی شـکننده ایم. در ایـن شـرایط  ایـن بـود تـا چـه انـدازه مـا دانشـگاهیان در 
که در پروژه برمن وارد می شـود حاال دوسـت دیرینٔه سـی و چند سـاله  فشـارهایی سـخت 
کشـید، امـا چـه قهـر بی جـا و بی مـوردی، تلفنـی  کنـد! نـاز او را بایـد  و همکارمـن بایـد قهـر 

تمـاس گرفتـم اشـغال بـود. گذاشـتم سـر فرصـت بـا او قـراری بگـذارم و صحبـت کنم!

91/11/18
چهارشنبه 

امـروز مجـددًا دسـتور مـا مـورد اسـناد مرتبـط بـا شـکایت LTG بـود. جالـب بـود هیچ کـس 
کـه مثـًا ایـن  کاری نکـرده بـود. حـدس مـی زدم. ]...[ هـم ایـن توانایی هـا را نـدارد  هیـچ 
کار را  کـس چـه چیـزی بخواهـد و در نتیجـه  کنـد از هـر  کنـد، فکـر  مـورد را مقوله بنـدی 
کارهـا نمی رسـد، شـاید هـم بـه خوبـی نتوانـد. جـای  سـامان دهـد. حقیقـت هـم بـه ایـن 
خانـم شـیمی را در ایـن مـوارد خالـی اسـت و چـه آدم توانایـی اسـت در ایـن امور منشـی به 

معنـی یـک سـازمان بین المللـی!

خودم وارد عمل شـدم. امور مرتبط به شـکایت و اسـناد آن را به پنج دسـته تقسـیم کردم 
کـردم و چنـد پیگیری که  کـه همان جـا نوشـته شـود. سـهم هـر کـس را تعییـن  و خواسـتم 
کنـد و امـور را  کـس سـپرده شـد. امیـدوارم حـاال ]...[ بتوانـد دسـت کم پیگیـری  بـه هـر 

کنم.  کنـد. هنـوز مطمئـن نیسـتم. شـنبه بایـد پیگیـری  مکتـوب 

از توسـلی هنـوز خبـری نـدارم. می گـذارم شـاید فردا بـا او تماس بگیرم. احمـد درودی هم 
ع ارتبـاط مـن بـا  ع از خـود توسـلی بـا خبـر شـده بـود می گفـت شـاید از نـو کـه از ایـن موضـو
کـه بهتـر از او می دانـم در روابـط بین الملـل  گفتـم مـن  کـه  کسـول دل خـور شـده اسـت،  ما
کـه اخیـرًا روزنامـه شـرق  گزارشـی  ع حسـابی بـود و  چگونـه وارد عمـل شـوم. شـاید موضـو
کـرده بـود. خبرنـگار شـرق چنـد روز پیـش تمـاس گرفـت و گفت که دکتر توسـلی به  چـاپ 
کـرده اسـت. بـه هـر حـال بمانـد بـرای  او زنـگ زده و بسـیار تنـد و بی ادبانـه بـا او صحبـت 

کنم.  کـه بـا او صحبـت  روزهـای آینـده 
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یوهانـس  نیـز  و  فلورانـس  در  پیـه رو  دیـدن  بـرای  آینـده  هفته هـای  در  را  سـفرم  برنامـه 
کـردم. قطعـی  امـروز  گ  کپنهـا در  آندرسـن 

 امـروز هـم بـا خبـر شـدم خانـم دکتـر قاسـمی در نهایت مـورد اسـتخدامش در تربیت معلم 
کـه مجلـه فیزیـک روز هـم در وزارت پذیرفتـه  انجـام شـده و هـم زمـان خبـر رسـیده اسـت 
شـده اسـت.. هـر دو خبـر خـوش بودنـد. خـودش را هـم در پژوهشـکده دیـدم و همـراه 
کـه در او می بینـم  کردیـم. بلوغـی  بـا دکتـر خسـروی مفصـل در مـوارد مختلـف صحبـت 
و بینـش او نسـبت بـه جامعـه خیلـی مـرا خوشـحال می کنـد. شـخصی بسـیار اثرگـذار در 
جامعـه علمـی مـا خواهـد شـد! خـدا را شـکر! از الریجانـی هیـچ خبـری نداریـم. تمـاس هـم 

نتوانسـته ام بگیـرم و فکـر نمی کنـم قبـل از اواخـر هفتـه آینـده ممکـن بشـود! 

91/11/19
پنج شنبه

گزارش هـای شـرکت را آورد. هنـوز  کارهـای مربـوط بـه حسابرسـی و  امـروز اربابـی نتیجـه 
بگـذارد  قـرار  دوشـنبه  می خواسـت  اسـت  تعطیـل  یکشـنبه  چـون  بـود.  ناقـص  خیلـی 
گـر شـنبه خـودش هـم نیسـت  گفتـم نـه! ا کـه  گزارش هـای مالـی را بیـاورد.  تکمیل شـده 
گـر هنـوز سـوالی هسـت  کنـد تـا ا حسـابدار هـر چـه آمـاده اسـت بیـاورد بـا حقیقـت بررسـی 
بگیـرد  یـاد  شـرکت  ایـن  تـا  اسـت  مانـده  خیلـی  هنـوز  کنـد.  بررسـی  دوشـنبه  تـا  بتوانـد 
ح روان باشـد. فعـًا تمریـن  کـه بـرای ارائـه بـه پژوهشـگاه و طـر کنـد  گزارش هایـی تنظیـم 
چـه  می کنـم.  خالـی  را  دیـده  آمـوزش  و  باهـوش  کارمنـدی  جـای  مرتـب  اسـت.  خوبـی 
 ISI کـه رئیـس جمهورش خیـال می کند با چند تـا مقالٔه صنفـی داریـم در کشـور. کشـوری 
مـا بـه رتبـه دهـم یـا چهـارم دنیـا رسـیده ایم یـا بـه زودی می رسـیم. عجـب خیـال باطلی.

کـه دهـٔه شـصت بـه  کسـول در انگلیـس، اپتیک دانـی  از اسـتاد ما امـروز پیامـی داشـتم 
گذشـته توسـلی بـا او  کـرده بودیـم و چنـد هفتـه  کارگاه آموزشـی دعـوت  ایـران بـرای یـک 
کـه مـن برایـش فرسـتاده  ع پیامـی  کـه ظاهـرًا توسـلی از نـو گرفتـه بـود و نیـز همـان  تمـاس 
گیلمـور بـه عنـوان مشـاور  کـه در پیامـم بـه او از جـری  بـودم ناراحـت بـود. چـه خـوب بـود 
ح نـام بـرده بـودم. بـا جـری مفصـل صحبـت کرده بود و سـوال های بسـیار مشـخصی  طـر
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کنـد.  کـه پاسـخ ها را آمـاده  حـاال داشـت. بـرای درودی فرسـتادم، کپـی هـم بـرای توسـلی 
کـرده بـودم. کار خوبـی  کـه چـه  کنـد  شـاید حـاال توسـلی درک 

کـردم. چـه اطاعـات  را تمـام  بـه قرائـت محمدعلـی موحـد،  ابن بطوطـه،  کتـاب  امـروز 
مفیـدی! چـه تاریـخ پـر هیجانـی داشـته ایم و چقـدر همـٔه مـا از تاریـخ خـود بی اطاعیـم!

کـه حالـش خـوب نیسـت. مدتـی اسـت تحت  آخـر شـب بـه دکتـر توسـلی زنـگ زدم.گفـت 
فشـار عصبـی اسـت، دسـته ای قـرص و دارو روی میـزش اسـت و پزشـک هـم توصیـه 
کمـی هـم از دسـت بی برنامگی هـای اربابـی دل نگـران بـود.  کنـد.  کـم  کارهایـش را  کـرده 
ح و نیز  ح نداشـت. مفصل با او در مورد مسـائل اپتیـک طر مشـکلی خـاص بـا مـن یـا با طر
کردیـم. بـه نظـر نمی آمـد آمادگـی نداشـتن او بـرای  ع حسـابی و نوشـتٔه او صحبـت  موضـو
کـه به او وارد می شـود.  ع فـردی یا شـخصی باشـد، بیشـتر فشـاری اسـت  همـکاری موضـو
گان مشـاور بماند. به  کـه در امور علمـی کما گرفتـم  تـا توانسـتم بـه او آرامـش دادم و قـول 

کارهـا. بایـد جوان ترهـا را بیشـتر درگیـر کنـم! هـر حـال ضربـه ای اسـت بـه بعضـی 

91/11/23
دوشنبه

کار حسـابداری اربابـی تمـام نشـده اسـت بـا وجـود اصـرار پیگیـری. بعضـی  امـروز هنـوز 
کـه بـه اربابـی منتهـی می شـود مانـده اسـت. متاسـفانه ]...[! بـرای  کارهـای دیگـر هـم 
امـروز  بسـتگان،  جنـازه  تشـیع  مراسـم  آمـده،  پیـش  شـخصی  مشـکات  هـم  حقیقـت 
کـه روال زندگـی عـادی )سـنتی مـا( و  نیسـت. جالـب اسـت هیچ کـس متوجـه نمی شـود 
گـر  کـه مثـًا ا کـدام داده شـود. تصـور می کننـد  حرفـه وقتـی ناسـازگارند، اهمیـت بایـد بـه 
کاری چنـد روزه، چنـد هفتـه ای تبدیـل  کار نیـم سـاعته عمـًا بـه  چنـد سـاعتی نباشـند 
می شـود. و ایـن را نتوانسـته ام جـا بینـدازم و همـکاران مـا ایـن را درک نمی کننـد. شـاید 

خسروشـاهی در ایـن مـورد اسـتنثا باشـد!

قـرار بـود بـا مهندسـان مکانیـک امـروز جلسـه داشـته باشـم بـرای تصمیم گیـری در مـورد 
کـه بـا آنهـا مصاحبـه شـده بـود. پیغـام دادنـد قراربـوده اسـت  سـه نفـر مهنـدس مکانیـک 
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کـه در اوایـل در اسـتخدام مـا بـود، بـرای آمـوزش بـه لونـد هـم  اول اربابـی بـا سـعیدی فر، 
کـرده و از پروژه جدا شـد،  رفتـه بـود و امـا بعـد بـه خاطـر جراحـی اسـتخوان پـا مشـکل پیدا 
کارهـا و  کنـد و او هـم هنـوز صحبـت نکـرده! ایـن هـم نمونـه ای دیگـر از توالـی  صحبـت 

کارهـا. گام و انجـام بـه موقـع آن در زنجیـره  بی توجهـی مـا بـه اهمیـت هـر 

91/11/24
سه شنبه

وقت هـا  جـور  ایـن  افـراد  معمـواًل  امـا  می خنـدم  هسـتم!  عصبانـی  همـه  دسـت  از  امـروز 
کنیـم بـرای بیـان  کـه قـرار اسـت نامـه ای تنظیـم  داد و فریـاد می زننـد. سـه هفتـه اسـت 
بحران هـا بـه الریجانـی و معاونـت علمـی، اتفاقـی نیفتـاده اسـت! یـک هفتـه اسـت قـرار 
داریـم نامـه ای فـوری تنظیم شـود در مـورد بودجٔه الزم برای M1، اتفاقی نیفتاده اسـت. 
کنیـم حقیقـت  گـزارش را قطعـی  امـروز قـرار بـود وضعیـت مالـی شـرکت دانـش سـپهر و 

نیسـت، بـا سـعیدی فر هنـوز صحبـت نشـده اسـت و ]...[ و ]...[!

کنـد. مـن هـم حـق دارم  کـس حـق دارد بـه خاطـر مشـکات شـخصی توجیـه  البـد هـر 
کار دسـت چندم آنهاسـت! خیلی بد اسـت  کار رصدخانـه بـرای مدیـران مـا  نتیجـه بگیـرم 
کنـد، نتیجـه خیلـی خـوب  ایـن! از اربابـی خواسـتم در حضـور مـن بـا سـعیدی فر صحبـت 
کـه دو سـال پیـش انجـام داده و تحویـل نـداده بـود  کاری مربـوط بـه M1 را  گفـت  بـود. 
آشـنا بشـود.  بـا مهندسـان  بیایـد و  از تحویـل  گذاشـتیم پـس  قـرار  االن تحویـل بدهـد! 
مهندسـان مکانیـک هـم آمدنـد و پرونـده آن سـه نفـر را بررسـی کردیـم و تصمیـم گرفتیـم 
کنـد تـا  کنـار بگذاریـم و بـه آقـای مهاجـر، نفـر دیگـر، بگوییـم مدتـی صبـر  دو نفـر را قطعـًا 
وضعیـت پـروژه روشـن شـود و فشـارهای مالـی را بتوانیـم مهـار کنیـم. دیروز هـم با مهاجر 

کـرد!  گفتـه بـودم! پـس ایـن مسـئله حرکـت  کـرده بـودم و همیـن را بـه او  صحبـت 

طراحـی  اسـناد  اعـام  چگونگـی  و  اتمـام  ع  موضـو داشـتیم.  جلسـه  اربابـی  و  درودی  بـا 
مفهومـی را حـل کردیـم. سـند بسـته کارها را بـا هـم تصحیـح کردیـم. قـرار شـد بـرای همـه 

ارسـال شـود و مبنـای بحـث مـا بـا تیـم مهندسـی در جلسـه ای اوائـل اسـفندماه بشـود.
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که برای همه بفرستیم. کردم  سند ساختار جدید مدیریتی را نهایی 

شـب در دانشـگاه بعـد از کاسـم آقـای سـعیدی فر پیشـم آمـد. خیلـی خوشـحال شـدم! در 
ایـن شـرایط او هدیـه ای اسـت. خـود را متعهـد به پـروژه می داند و حاضر اسـت همه گونه 

کند! کمـک 

91/11/25
چهارشنبه

ع ها سند ساختار  جلسٔه مدیریتی داشتیم. خسروشاهی هنوز نیامده بود. از جمله موضو
کنـون مکتـوب  کـه تـا  کـردم  کـه در آن نکتـه ای اضافـه  گفتـم  کـردم و  ح  مدیریتـی را مطـر
کسـی از تیـم رصدخانـه »کاری را  کـه  کـرده بـودم،  گفتـه بـودم و درخواسـت  گرچـه  نبـود، 
گله  کنـم جـدی نگرفتـه بودنـد.  کـه امـروز می توانـد انجـام دهـد بـه فـردا وامگـذارد«! فکـر 
کارهـا را بـه موقع انجـام نمی دهند، چه رسـد به  کـه هیـچ یـک از اعضـای مدیریـت  کـردم 
کار امـروزی را همیـن امـروز انجـام دهند، گفتم مگر خسروشـاهی! در چشـم های حقیقت 
کـه همـواره ظاهـر می شـود وقتـی از موضوعـی شـوکه می شـد. اما  همـان حالتـی ظاهـر شـد 
کنـش می شـد، حالـت جالـب و واضحـی بـود، البـد خـودش  حجـب و حیـای او مانـع از وا

نمی دانسـت!

کـرد.  بـه جلـو حرکـت  گام  ح شـد و چنـد  بـه شـرکت سـپهر دانـش مطـر ع مربـوط  موضـو
کـه تنهـا توافـق الزم اسـت روی  ع هـای سـاده ای از ایـن دسـت،  متعجبـم از این کـه موضو
گام هـا چـرا بـه چنیـن جلسـه ای می کشـد و قبـًا حـل نمی شـود. یکـی از  ردیـف و ترتیـب 
کـه اربابـی نوعـی فکـر می کـرد و دیگـران  کارمنـدان بـود  ایـن مـوارد مهـم پرداخـت حقـوق 
گله منـد بودنـد از تاخیـر. از ایـن لختـی اصـًا خوشـم نمی آیـد. هـم یـا سـکوت می کردنـد یـا 

ح شـد. به نظر می رسـد مسـتندات برای شـکایت نداریم اما  مسـئله افضلی فر مجدد مطر
کـه انجـام داده اسـت. آیـا  کارهایـی اسـت  کـه همـان تحویـل دادن  تخلفـی واضـح اسـت 

کـرد؟ نمی دانم! حقیقـت بـه موقـع اقـدام خواهـد 
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کنـم پرسـیده  کـه هفتـٔه دیگـر قـرار اسـت او را ماقـات  گ  کپنهـا یوهانـس اندرسـون، از 
کـه چـون LTG تعطیـل شـده و بخشـی از  ع ماقـات چیسـت. توضیـح دادم  بـود موضـو
اطاعـات مربـوط بـه طراحـی مفهومـی بـه مـا منتقـل نشـده اسـت بـه دنبـال مشـاور در 
کـه به هنگام سـفر به ایران در سـه سـال  زمینه هـای اپتیـک و مکانیـک هسـتیم. نوشـت 
کرده ایـم نخواسـته اسـت  گـروه لونـد را شـروع  پیـش وقتـی دیـده اسـت مـا همـکاری بـا 
کـه هیچ گاه بیـان ظریف او را در مـورد این گروه  مداخلـه کنـد و نگـران بـوده اسـت. گفتـم 

فرامـوش نکـرده ام.

گرفتـار انتخابـات  ِکـی خواهـد دیـد؟  کـردم.  نامـه الریجانـی در مـورد بحـران M1 را امضـا 
کـه چـه مبالغـی در یـک مـاه آینـده نیـاز خواهیـم  کشـور! نوشـتم  اسـت و مسـائل سیاسـی 

داشـت!

91/11/26
پنج شنبه

کـه  دانشـگاهی  جهـاد  مشـاوران  و  مسـئوالن  بـا  داشـتم  سـاعته  چهـار  جلسـه ای  امـروز 
کرده انـد بـا عنـوان »شـهر، طبیعـت و  مطالعـٔه پـروژه ای را بـرای شـهرداری تهـران شـروع 
دانـش«. زمینـی بـه مسـاحت 6۰ هکتـار هـم در منطقـٔه 21 تهـران بـرای آن در منظـور 
گرفتـه شـده اسـت. چیـزی از جنـس خانه هـای علـم در نظـر دارنـد. بـه تفصیـل نظـرم را 
کـه قرار اسـت دو ماهه به قول خودشـان طراحی  تمـام مـوارد بـه آنهـا گفتـم. جالب اسـت 
کـردم چگونـه 2 ماهـه  کـه ایـن مسـخره اسـت امـا پیشـنهاد  گفتـم  مفهومـی ارائـه دهنـد! 
گفتـم چه بکنند  گرفتـه باشـند. به خصوص  کار را جـّدی  تحویـل بدهنـد و در عیـن حـال 
ع  ح اجـرا شـود. گمـان کنم ایـن چهارمین حرکت بـزرگ از این نو کار پایـدار باشـد و طـر کـه 
ح رصدخانـه هـم آمـاده  گفتـم طـر کشـور بعـد از انقـاب اسـت. شـاید بـه جایـی برسـد.  در 

کمـک بکنـد! اسـت 

کـه چـه افتضاحـی تیـم لونـد در  یوهانـس پاسـخ جالبـی امـروز داد. بـه تفضیـل نوشـت 
تـا  کشـید  بـود شـش سـال طـول  آورده بودنـد، نوشـته  بـار  بـه   NOT سـاخت رصدخانـه

را درک می کردنـد! مـا  کننـد.  و جبـران  برطـرف  توانسـتند  را  آنهـا  کثافـت کاری 
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خسـته بـودم. می خواسـتم از تهـران فـرار کنـم بـه طالقـان یـا شـمال، نشـد! نیـاز خانـواده. 
کـه  کتابـی خوانـدم  ایـن روزهـا بـاز زیادتـر فکـر می کنـم، بـه علت هـای وجـود! ایـن روزهـا 
کتـاب بیشـتر مـرا  دانشـجویی بـه مـن داده بـود »صحـرای تاتارهـا از دینـو بوتزاتـی« ایـن 
بـه فکـر بـرد! سرگذشـت گروهـی ارتشـی در یـک پـادگان یـا قلعٔه مـرزی دور افتاده. انسـان 
سـربازی  هـر  ولـی  بمانـد،  آن جـا  روزی  از چنـد  بیـش  کنـد  تصـور  نمی توانسـت  متعـارف 
افـرادی  کننـد.  می رفـت سـال ها می مانـد. می گفتنـد چـون تاتارهـا ممکـن اسـت حملـه 
کـه پنجـاه سـال در انتظـار ایـن حملـه بودنـد. انتظـار، امیـد بـه جنـگ آنهـا را آن جـا  بودنـد 
نگـه می داشـت! چـه انتظـاری. مـا هم منتظریـم؟ من هم منتظرم؟ منتظر چه هسـتیم؟ 

کـه منتظریـم؟ خـوب اسـت 

91/11/2۷
جمعه

ج شـوم.  کـرد. نتوانسـتم از تهران خار کـردم. مسـئله انتظـار ذهنـم را درگیـر  کتـاب را تمـام 
شـاید همیـن مسـئولیت خانـواده و انتظار به سـرانجام رسـیدن بچه ها مرا نـگاه می دارد؟ 

انتظـار دیگـر؟ رصدخانـه؟ توسـعٔه ایران؟ توسـعٔه علمی ایران؟

پیـام یوهانـس را بـرای مجیـد آل ابراهیم فرسـتادم. بسـیار تعجب کرده بـود. من تعجب 
نکـردم! آرنـه از مجیـد خواسـته بـود لپ تاپـی را که در اختیارش هسـت پـس بدهد. گفتم 
کـه نرم افزارهـای مهندسـی مـورد نیـاز مـا  کـه مقـدور اسـت. بـه خصـوص  نکنـد تـا آن جـا 

روی آن اسـت! سـفرم قطعـی شـد و بلیـط داخلـی اروپـا و هتل هـا نیـز همین طـور.

دوران  یـاد  هسـتم.  شـهر  تأتـر  تریـای  کافـه  در  می نویسـم  را  یادداشـت ها  ایـن  کـه  االن 
یـا می خوانـدم.  کافـه می نشسـتم و می نوشـتم  کـه سـاعت ها در  افتـادم  دانشـجویی ام 
تأتـر  از  بازدیـد  بـرای  گروهـی  برنامـه ای  مدرسه شـان  معلـم  بـا  حـوا  چـون  این جـا  آمـدم 
شـهر داشـت. نیـم سـاعت پیـش هـم چنـد دقیقـه ای تآتـر خیابانـی در مدخـل تأتـر شـهر 
کـردم. عجـب دنیایـی اسـت تهـران! قبـل از آن هـم کمـی در خیابـان ولی عصـر بـه  تماشـا 
غ! مـردم بـرای خریـد شـب عیـد آمده انـد. دیـدن  سـمت جنـوب تأتـر شـهر قـدم زدم. شـلو
کـه در همیـن  ایـن مـردم جالـب اسـت. بچه هـا، خانواده هـا. یـاد بچگـی خـودم افتـادم 
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کیوسـک روزنامه فروشـی  کاب؟(.  گاهـی می آمدیـم )بـوت  حوالـی یـک شـهر بـازی بـود 
کـه خدمـات تصویری هم  را دیـدم. روزنامـه ای نوشـته بـود »رایتـل« )یـک اپراتـور همـراه 
می دهـد( باعـث »رشـد فسـاد« در جامعـه می شـود. دیـروز هـم شـنیدم چنـد نفـر از علمـای 
کرده انـد. و حـاال همیـن جـا تآتـر شـهر، آدم هـا، دختـران بـا لباس هایـی  قـم آن را تحریـم 
در تنافـر بـا آن اعتـراض، یـا پسـرها هـم همین طـور؛ چـه معجونـی اسـت جامعـٔه ما. کسـی 
ع اعتراض هـا و تحریم هـا در ایـن جـو  کـه ایـن نـو کـه کمـی بصیـرت داشـته باشـد می بینـد 
که در حال غرق شـدن آخرین فریادها  امروزین بیانگر نسـلی اسـت و فکر و بینش اسـت 

را می زنـد! ایـران متحـول می شـود و ایـن را مدیـون جمهـوری اسـامی اسـت!

بـود!  بـا تمـام مشـکات! مـن هـم روزی نخواهـم  رصدخانـه هـم سـاخته خواهـد شـد! 
نگـران زوزه هـا هـم نیسـتم! دلـم می خواهـد سـر بـه صحـرا بزنـم دسـت کم چنـد روزی!

91/11/28
شنبه

امـروز بـه تصـادف دور هـم جمـع شـدیم. آمـده بـودم ببینـم حقیقـت در مـورد آن نامه هـا 
کـرده اسـت. از مـا گزارش مالی خواسـته  کار  بـه ریاسـت جمهـوری -معاونـت علمـی- چـه 
گزارش بود. بیش  بودنـد. پرداخـت پـول بعـدی که هـر روز منتظر آن بودیم متوقف ایـن 
گـزارش تهیـه نشـده بـود. حقیقـت می گفـت هنـوز دارم فکـر می کنم  کـه ایـن  از ده روز بـود 
کنـم. چـون پـول یـا قسـط بعـدی را بـه خاطـر صحبـت »مهـر مانـدگار« در جاهایـی  چـه 
گـر ایـن  گفتـم ا کـردم.  کـه نمی بایسـت. هنـوز داشـت فکـر می کـرد. تعجـب  کردیـم  ج  خـر
گـر مـن بـه سـراغ او نمی آمـدم بـاز هـم در فکـر  جلسـٔه تصادفـی امـروز تشـکیل نمی شـد، یـا ا
کـه ایـن چنیـن در بحـران هسـتیم. متاسـفانه  ِکـی آن هـم هنگامـی  کـردن می مانـد؟ تـا 
کارهـا نیسـتند وگرنـه می توانسـت بعـد از  کـه دلـم می خواهـد نگـران پیشـرفت  آن گونـه 
کـه نمی توانـد.  کـه نشـد،  گـزارش بدهـد  چنـد روز بـه نتیجـه نرسـیدن پیـش مـن بیایـد و 
بـه  مـن  اصـرار  و  بـا همفکـری  باالخـره  نیسـت!  پـروژه ای  راه پیش بـرد چنیـن  ایـن  نـه! 

نتیجـه ای رسـیدیم بـرای اقـدام!
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وضعیت اقتصادی و سیاسـی بسـیار ملتهب اسـت در کشـور! و این هم بر ما اثر می گذارد. 
ح حفظ بشـود و مـا کمترین ضرر  کـه تـا حد ممکن سـامت طـر تمـام سـعی مـن ایـن اسـت 

را بکنیم. 

خـود مـن هـم بـه شـدت خسـته هسـتم. فشـارها شـخصی هـم مزیـد علـت شـده اسـت. 
ج منـزل می گـذرد. هیـچ ریـال ذخیـره ای  کـه بـه زحمـت خـر از یـک هفتـه اسـت  بیـش 
ج امروز  کـه از آن اسـتفاده بکنیـم. امـروز مجبور شـدم مبلغی غرض کنـم برای خر نداریـم 
و فـردا! بـه قـدری هـم سیاسـیون گرفتارنـد که نمی دانم به چه کسـی و کجا مراجعه کنم 

ح را دریابنـد! کـه طـر

که نشد! کمی به ده بروم و دور از محیط نشد  کردم این روزها  هر چه 

91/11/3۰
دوشنبه

از  پـس  انگلیـس  از  کسـول  ما یوناتـان  می دهـد.  جـواب  دارد  اپتیـک  مشـاور  پیگیـری 
کـه همـراه  اسـت  کـرده  پیشـنهاد  را   Dr. Nicholas Denavey مشـورت هایی سـرانجام
کار شـروع شـود.  خـودش یـک تیـم »بـررس« دو نفـره تشـکیل بدهند. نوشـتم موافقم که 
درودی در ارتبـاط اسـت و اطاعـات مربـوط بـه آینـه را منتقـل می کنـد. بـه غیـر از مسـئله 
کـه بایـد بعـدًا بررسـی شـود به نظر می رسـد مشـکلی نباشـد. خوشـبختانه  گـروه  مالـی ایـن 
بسـیار حرفـه ای هسـتند و تکلیـف مـا بـا آنهـا روشـن اسـت. به نظر نمی رسـد که شـلختگی 
گـروه اپتیـک و مشـاوران مـا روشـن  آرنـه را داشـته باشـند! بـه ایـن ترتیـب فعـا تکلیـف 

می شـود.

کـرات. امیـدوارم بخش هـای  گ خواهـم رفـت و فلورانـس بـرای مذا کپنهـا فـردا شـب بـه 
دیگـر هـم زودتـر روشـن بشـود.

کـردم. قـرار شـد بیایـد فـرودگاه و از آن جـا بـا هـم پیـش  بـا مجیـد هـم امشـب صحبـت 
یوهانـس برویـم. خوشـحال شـد از این کـه گفتـم مشـاوران اپتیـک را مشـخص کرده ایم.
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بگـذارد  قـراری  پنج شـنبه  بـرای  خواسـتم  او  از  فرسـتادم.  آرنـه  بـرای  هـم  پیامـی  امـروز 
کار  صـورت  هـر  بـه  کـردم  فکـر  بدهـد.  پاسـخ  نیسـتم  مطمئـن  ورشکسـتگی.  مأمـور  بـا 

می خواهـم. چـه  مأمـور  آن  از  کـه  بـرد  خواهـد  فکـر  بـه  هـم  را  او  اسـت.  عاقانـه ای 

کنتـرل مـا نظـارت  کـه مایلیـم او هنـوز روی بخـش  پیـام دیگـری بـرای تومـاس فرسـتادم 
کنیـم. کنـد. بایـد بـه زودی تکلیـف ایـن بخـش را هـم مشـخص 

که از پول خبری نیست! همٔه اینها در شرایطی است 

گـزارش مالـی بـرای ریاسـت جمهـوری سـرانجام ارسـال شـد. کاشـکی بـدون فشـار مـن بـه 
کار شـدنی را هـر مدیـری بایـد خـودش انجـام دهـد! بـه موقـع و نـه تحـت  انجـام می شـد! 

فشـار مـن یـا مدیـران دیگر!

91/12/1
چهارشنبه

کار ریـز و درشـت  2:3۰ صبـح فـرودگاه امـام. دیـروز سه شـنبه ۷ صبـح الرک بـودم. چنـد 
کـه ترجیـح دادم باشـم بـه جـای این کـه صبـح بـه دانشـگاه بـروم. خبـر  رصدخانـه بـود 

جدیـدی از جایـی نیسـت.

کـردم. بقیـٔه اسـناد طراحـی  سـند سـاختار جدیـد مدیریـت و اهـداف راهبـردی را نهایـی 
نظـر  دارنـد  فرصـت  هفتـه  یـک  تیـم  افـراد  کـه  شـده  گذاشـته  وبـگاه  روی  نیـز  مفهومـی 
راهبـری  شـورای  و  بین المللـی  شـورای  اعضـای  بـرای  می خواهـم  آن  از  بعـد  بدهنـد. 

آینـده منتشـر شـود. اوایـل سـال  اسـت  قـرار  اسـناد هـم  ایـن  بفرسـتیم. خاصـٔه 

از الریجانـی دیـروز هـم خبـری نبـود. تمـام ایـن هفتـه نیامـده اسـت. ظاهـرًا در مزرعـٔه 
ع مدیریت، وقتی کاری از دسـت کسـی برنمی آید  ورامیـن اسـت. چـه خـوب اسـت این نـو

کارهـا بـه حـال خـود رهـا شـود. کـه  شـاید بهتـر همیـن اسـت 

کـه کاس را تمـام کردم، به مدرسـٔه عامه  ظهـر بـه دانشـگاه رفتـم و بعـد از سـاعت شـش 
طباطبایـی رفتـم بـرای جلسـٔه هیئـت امنـای مجلـه نجـوم. امیـدوارم ایـن هیئـت بتوانـد 
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کـه بـه منـزل رسـیدم  کنـد. سـاعت 9:3۰ بـود  بنیـادی قوی تـر بـرای مجلـه پیش بینـی 
کـردم بـرای سـفر. نیـم بعـد از نصفـه شـب بـه فـرودگاه آمـدم و حـاال منتظـر سـوار  و جمـع 

شـدن هسـتم.

91/12/2، 21 فوریه 2۰13
پنج شنبه

سـاعت محلـی 1۰. دفتـر شـرکت آل  ابراهیـم. پـس از خـواب آرام و طوالنـی در هتـل چنگیز 
کـردم. حیفم آمـد نکته ای  خـان اینجـا آمدیـم. ایـن یادداشـت را در فرصتـی کوتـاه شـروع 
کـه صحبت هـای  بمانـد دیرتـر  ننویسـم. ماجـرای دیـروز  بـه ذهنـم رسـید  راه  کـه در  را 

گ. کپنهـا مفیـدی بـود بـا یوهانـس و همـکارش مایـکل در دانشـگاه 

در راه هتـل بـه این جـا بـاز آرامـش محیـط بـه فکـرم واداشـت. مگـر می شـود جامعـه ای 
انسـانی تـا ایـن انـدازه بی دغدغـه باشـد یـا بـه نظـر برسـد. بخشـی از آن را شـاید ناشـی از 
عقـل و خـرد جمعـی دانسـت و فرهنـگ زندگـی جمعـی دانسـت، امـا بخشـی دیگـر البـد 
گـون دغدغـه از وظایف آنهاسـت  گونا کـه در سـطوح  کار اسـت. مدیرانـی  ناشـی از تقسـیم 
کار ملـی. در ازای ایـن پذیـرش دغدغـه دریافـت مالـی قابـل توجهـی هم دارند  در تقسـیم 
کمتـر یـا بی دغدغـه بـه امـور و مسـئولیت های خودشـان بپردازنـد.  تـا دیگـران بـا دغدغـٔه 
کـه دغدغـه میـان همـٔه مـردم در تمـام  کنیـم بـا وضـع خودمـان در ایـران  ایـن را مقایسـه 
کارهـا مداخلـه می کننـد، یـا مجبورنـد  سـطوح پخـش اسـت. همـه همه کاره انـد، در همـٔه 

ع و بسـیار دارنـد ! کننـد، دغدغه هـای متنـو مداخلـه 

و اما رصدخانه

گ بـه مرکـز  کپنهـا دیـروز سـاعت 2 بـه اتفـاق آل ابراهیـم بـه دانشـکدٔه نجـوم دانشـگاه 
کـه  انـرژی تاریـک آن رسـیدیم و مسـتقیم بـا راهنمایـی منشـی بـه دفتـر یوهانـس رفتیـم 
که او رئیسـش   NOT منتظر بود. شـروع به صحبت شـد از اوضاع نجوم آنجا و رصدخانٔه
از  تمـام می شـود.  بازنشسـت می شـود و دوره اش  کـه شـهریور/ سـپتامبر  بـود. می گفـت 
کـه هنـگام تحویـل گرفتن در سـال 198۷ چه مشـکاتی داشـته و چقدر  رصدخانـه گفـت 
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گذشـته چگونـه  کـه در چنـد سـال  طراحـی آن پـر اشـکال بـوده اسـت. از ایـن می گفـت 
کرده انـد و عمًا تلسـکوپ جدیدی شـده اسـت و ابزار  بخش هـای مختلـف آن را نوسـازی 
کـه در دسـت سـاخت دارنـد. از جملـه تغییـرات نوسـازی کامـل کنترل تلسـکوپ  جدیـدی 
 ،LGT ،که با توماس ِالم )همکار یا مشـاور ما بود. مسـئول این تغییرات شـخصی اسـت 
کنتـرل( آشـنا اسـت. می گفتنـد تومـاس بیشـتر در سـخت افزار یـا الکترونیـک تخصـص  در 
مجموعـٔه  همچنیـن  اسـت.  نرم افـزار  متخصـص  بیشـتر  )انیـوار(  آنهـا  همـکار  و  دارد 
ج محفظـه بـود که حاال  کـه قبـًا در دو بخـش داخـل و خـار تأسیسـات سـرمایش محفظـه 

کـرده اسـت. کاهـش پیـدا  در یکـی انجـام می شـود و هزینه هـای بـرق بـه یـک سـوم 

کـه نشـانی هایی مبادله شـد و قرار شـد  در ایـن مـورد دوم مجیـد بـه شـدت عاقه منـد بـود 
کـرات با او تمـاس بگیرد.  مجیـد پیـرو ایـن مذا

کنون حدود 5۰٪ وقتش آزاد است. در صحبت ها دائم  گفته شد انیوار هم ا در مورد اول 
کـه افـراد نزدیـک آنهـا سـخت مشـغول برنامه هـای جـاری هسـتند.  صحبـت از ایـن بـود 
در ایـن مـورد بـه نظـر می رسـید آنهـا هـم مایـل به همـکاری هسـتند. گفتم که مـن منتظر 
کره و ادامـٔه همکاری اسـت. و گفتم  پاسـخ تومـاس هسـتم تـا ببینـم تـا چه حـد آمـادٔه مذا
کنیـم. در  در هـر صـورت خوشـحال می شـویم از مشـورت های همـکار آنهـا هـم اسـتفاده 

ایـن مـورد قـرار شـد من بعـدًا پاسـخ بدهم.

در اواخـر جلسـه مایـکل آندرسـون، همـکار دیگـر او، همـکار جـوان و بـا تجربـه در سـاخت 
ابـزارگان بـه مـا پیوسـت. مایـکل هـم بـا پـروژٔه مـا آشـنا بـود و بـا سـپهر هم دوسـتی داشـت 
کـه سـپهر از همیـن دانشـکده بازدیـدی داشـت. بـه تفصیـل در مورد  از چنـد سـال گذشـته 
کـه بـرای تلسـکوپ NOT در دسـت سـاخت اسـت صحبت شـد. بحث  ابـزارگان جدیـدی 
ابزارگان را من چندان واردش نشدم، چون از یک طرف هنوز ما آماده نبودیم و از طرف 
کـه یوهانـس در آسـتانٔه بازنشسـتگی  دیگـر آنهـا سـخت مشـغول بودنـد و بـه خصـوص 
کـه بعـدًا واردش شـویم، شـاید در نیمـٔه دوم سـال آینـده. امـا  گذاشـتم ایـن مـورد را  بـود. 
کـه در اروپـا  بـا حضـور مایـکل صحبـت مفصلـی شـد از بخـش مکانیـک و تخصص هایـی 
کـرد شـبیه بـه توربـن، گرچه  کـه کمتـر افـرادی را بتـوان پیـدا  موجـود اسـت. صحبـت شـد 
که او درگیر بوده اسـت، به غیر  گفته شـد در چند پروژه ای  مشـکات او را می شـناختند و 
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کـه ایـن  از NOT همـواره مشـکل بـه وجـود آمـده اسـت. چندیـن شـرکت امـا نامبـرده شـد 
تجربـه در درون آنهـا موجـود اسـت. از جملـه بحـث مفصلـی شـد در مورد شـرکت آسـتلکو، 
کـه مـا هـم تلسـکوپ دیـم را از آن خریدیـم و نیـز مشـکاتی که این شـرکت  همـان شـرکتی 
بخـش  می گفـت  مایـکل  اسـت.  داشـته  متـری  یـک  تلسـکوپ های  فـروش  و  تولیـد  در 
مکانیـک ایـن تلسـکوپ های یـک متـری بـا شـرکت کوچـک آلمانـی اسـت و خـود آسـتلکو 
ایـن توانایـی را نـدارد. پـس بهتـر اسـت در مـورد مکانیـک مسـتقیمًا بـا ایـن شـرکت ها وارد 
کـه آنهـا را می شـناخت و قـرار شـد او تمـاس بگیـرد و سـپس مـا هـم پیگیـری  کـره شـد  مذا

کنیم.

کـه در مـورد مکانیـک این دو شـرکت آلمانی یکی از گزینه هاسـت.  پـس بـه نظـر می رسـید 
چندانـی  اطاعـات  کـه  شـد،  میـان  در  مـاه  یـک  ایـن  در  هـم  شـرکت هایی  از  صحبـت 

کنـم. گذاشـتم بـا پیـه رو در ایـن مـورد صحبـت  نداشـتند و 

از نتیجـٔه ایـن صحبت هـا راضـی بـودم هـم از مبادلـٔه اطاعـات و هـم از این کـه تمـاس بـا 
کـه بعـد از یوهانـس اسـتفادٔه  یـک فعـال در نجـوم اروپـا تجدیـد شـد. بـه فکـر ایـن هسـتم 
که وقت بیشـتری هم خواهد داشـت.  بیشـتری ببریم، به خصوص پس از بازنشسـتگی 
کـه قـرار اسـت بـه سـمت  همچنیـن شـاید بعضـی از دانشـجویان مـا از جملـه موالیی نـژاد 

سـاخت تجهیـزات برونـد بتواننـد بـا مایـکل و ایـن دانشـکده همـکاری کننـد. 

کـه برگشـتیم سـاعت حـدود 6:3۰ بـود که یکراسـت برای شـام رفتیم و تا  بـه لونـد و هتـل 
کـه دیگـر مـن واقعـًا از پـا افتـادم و یکراسـت بـه خـواب رفتـم. در  حـدود 9 صحبـت کردیـم 
ایـن فاصلـه و نیـز در راه از دانشـکده بـه راه آهـن )پیـاده( و نیـز در قطـار تـا لونـد نیـز عمـدٔه 
کنونـی پـروژه  گذشـته، همـکاری بـا تیـم آرنـه بـا وضعیـت  بحـث مـا در مـورد سـال های 
کارها می شـود و هم  بـود. ایـن صحبت هـا بـرای من بسـیار جالب اسـت. هـم این که مرور 
ح نـگاه می کنـد. از  کـه از زاویـٔه دیگـری بـه امـور طـر این کـه نظـر مجیـد را مطلـع می شـوم 
مسـائل شـخصی و وضعیـت او هـم در لونـد طبیعتـًا صحبـت شـد. حتی  امکان برگشـت او 
بـه ایـران، چـه تنهـا چـه بـا خانـواده. مـن گرچه دوسـت دارم او به ایـران برگـردد اما وقتی 
وضعیـت او و خانـواده اش به خصـوص دختـرش بهاره را که هم سـن حوای ماسـت، نگاه 
او را در نظـر می گیـرم، این کـه هیـچ پشـتوانٔه مالـی ای فعـًا در  می کنـم، وضعیـت مالـی 



   318  دفتر دوم، مهر 89 تا اسفند 91

ایـران نـدارد و بـه هزینه هـای کنونـی او بـرای شـروع یـک زندگـی سـاده در ایران، برگشـت 
صحبت هـا  ضمـن  فقـط  نگفتـم  او  بـه  صراحتـًا  را  ایـن  می بینـم.  غیرممکـن  عمـًا  را  او 
کـردم. بـه  ح  کنونـی اقتصـادی مطـر بعضـی اعـداد و ارقـام زندگـی در ایـران را در شـرایط 
ح  کـه هسـت هـم بـه ایـران، و بـه طـر کـه او بتوانـد در همیـن لونـد  ذهنـم فکرهایـی رسـید 

کنـد و هـم از عهـدٔه ادارٔه  زندگـی اش در لونـد برآیـد. کمـک  مـا 

کـردم، در  ح  ح مربـوط می شـد امـروز پنج شـنبه بـا او بـا جزئیـات بیشـتر مطـر آن چـه بـه طـر
چنـد بخـش: 1. محفظـه، 2. ایسـتگاه قلـه بـه ویـژه محفظـٔه فعـًا 3. خدمـات )از جملـه 
دعوتنامـه بـرای ویـزا، خریـد بلیط هـای داخلـی اروپـا؛ محـل بعضـی جلسـه ها در اروپـا، 
بعضـی پرداخت هـای ارزی، خریـد بعضـی قطعه هـا و خدمـات مشـابه.(، 4. نظـارت در 
کردیـم. بـه  سـاخت محفظـه و ایسـتگاه قلـه. در مـورد اعـداد ریالـی و ارزی هـم صحبـت 
کنونـی پـروژه امکان شـروع یـک یا دو تـا از این مـوارد در  نظـر می رسـد بـا توجـه بـه شـرایط 
کارهـای آینـدٔه مـن در هفته هـای پیـش رو خواهـد بود. یـک یـا دو قـرارداد هسـت. ایـن از 

کنیـم. از جملـه  غیـر از ایـن هـم تمـام روز فرصـت بـود در مـورد هـر مسـئله ای صحبـت 
انـواع نیازهـای نجـوم حرفـه ای و آماتـوری در ایـران، مثـل سـاخت تلسـکوپ های ردٔه 
کـه دارد در ایـران مرتـب از آن صحبـت می شـود، یا نیازهای سـازمان فضایی  یـک متـری 
ح شـد سـاخت CCD بـود. صحبـت شـد از  کـه تصادفـًا مطـر و صنایـع دفاعـی. مـورد دیگـر 
کـه تراشـه  )چیپ( هـای CCD خریـداری شـود بـه جـای  این کـه بسـیار بـه صرفه تـر اسـت 
کنتـرل آن در ایـران سـاخته شـود. مـن اصـرار داشـتم  کامـل و مـدار الکترونیکـی و   CCD
کـه هـم االن بـا یـک پـروژٔه  کوچک از  کـه حتمـًا بایـد ایـران ایـن راه را بـرود. پـس چـه بهتـر 
ع چیـپ نسـبتًا ارزان  کـه از یـک نـو گفتـم برویـم بـه ایـن سـمت  کنیـم.  ایـن دسـت شـروع 
کار خواهـم  و پرکاربـرد نجـوم آماتـوری، دو تراشـه تهیـه شـود و مـن در ایـران تیمـی را بـه 
گرفـت بـرای طراحـی الکترونیـک آن. حتمـًا موفـق خواهیـم شـد. پـول آن را هـم هـر طـور 

کار بشـود! شـده خودمـان شـخصی تهیـه می کنیـم. قـرار شـد ایـن 

در مـورد تلسـکوپ یـک متـری هـم گفتم که دیر یا زود بخشـی در ایران چنین تلسـکوپی 
کـه آمـاده باشـیم. مجیـد هـم بـه دنبـال همیـن  را سـفارش خواهـد داد پـس خـوب اسـت 
کـرده اسـت،  ح  اسـت. از جملـه سـازمان فضایـی ایـن را بـه عنـوان یکـی از عایقـش مطـر
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گرچـه آنهـا نـه درسـت می داننـد چـه می خواهنـد و نه در رفتـار معقول اند. ولـی به هر حال 
سـازمان بزرگی انـد!

کـه آل ابراهیـم مدتـی  گذراندیـم  بخشـی از روز را هـم بـه مصاحبـه در مـورد زندگـی خـودم 
کـه بـا عنـوان تاریـخ شـفاهی افـراد مؤثـر در  اسـت پیگیـری می کنـد. پیشـنهاد ایـن اسـت 
علـم ایـران منتشـر شـود. سـاعت 6:3۰ هـم دوبـاره بـه هتـل آمدیـم و شـام و حـاال هـم 
کـه ایـن نوشـته را تمـام می کنـم سـاعت 4 صبـح بـه وقـت محلـی اسـت. از 2 صبـح بیـدار 
گ  کپنهـا شـده ام. حـدود نیـم سـاعت دیگـر هـم بـه راه آهـن مـی روم و از آنجـا بـه فـرودگاه 
کـه بـه سـمت فلورانـس بـروم. سـاعت 3 بعـد از ظهـر امـروز )جمعـه( در فلورانـس بـا پیه رو 

قـرار دارم.

91/12/3
جمعه

بایـد صبـر  فرانکفـورت هسـتم. سـه سـاعت  فـرودگاه  بـه وقـت محلـی در  سـاعت 9:3۰ 
کنـم تـا پـرواز ادامـه را بـرای فلورانـس سـوار شـوم. یـادش بـه خیـر حـدود 4۰ سـال پیـش 
گذشـته اسـت. 4۰ سـال  کـه اولیـن بـار بـه ایـن فـرودگاه آمـدم. چه هـا در ایـن 4۰ سـال 
دیگـر چـه خواهـد بـود. رئیـس آن وقـت رصدخانـٔه ملـی در مـورد 4۰ سـال قبـل خـودش 
کـه بداند با چـه دردسـرهایی ایـن رصدخانه  یعنـی امـروز چـه خواهـد گفـت؟ خـوب اسـت 
سـاخته شـده اسـت، و شـاید این کـه چنیـن پـروژه ای برای کشـور مـا خیلی زود بوده اسـت 
گرچـه نمی خواهـم ایـن را بـاور کنـم. بـا چـه اضطراب هایی همراه بوده اسـت. خوشـحال 
گـر بدانـم قـدر ایـن حرکـت بـزرگ را در دوران سـخت بدانـد. امیـدوارم آن وقـت  می شـوم ا
گرفتـه باشـند بـه ایـن حرکت هـای بـزرگ اجتماعـی  کـه یـاد  انسـان هایی در ایـران باشـند 
کمتـر سـنگ جلـوی پـا بگذارنـد. چقـدر دلـم می خواسـت می دانسـتم ایـن  کننـد و  کمـک 
کنـاری بـروم، بـه طالقـان یـا جـای دیگـر، بـا آرامـش  ح پیـش مـی رود و مـن بتوانـم بـه  طـر
کنـم. و چقـدر دلـم  کنـم، بنویسـم و بـدون اضطـراب زندگـی  کنـم، مطالعـه  کشـاورزی 
کشـور دارنـد، امکانـات پژوهشـی در  می خواهـد ببینـم جوانـان مـا جـای رشـد در داخـل 
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کشـور و از  داخـل کشـور دارنـد و در عیـن این کـه بـه دنیـا احتـرام می گذارنـد قـدرت دفـاع از 
عایـق خودشـان را دارنـد.

بـه هـر حـال، بایـد فکـر بکنـم چگونـه آینـده را از خطـر نجـات بدهـم. خطـر این کـه آرنـه 
کـه در ایـن  کنـم  شـیطنتی بکنـد و آینـه در اروپـا توقیـف شـود. چگونـه دولـت را متقاعـد 
شـرایط پـول کافـی بـرای انتقـال آینـه فراهم کند. چگونه مجید را حفـظ کنم برای پروژه 
کنـم بـرای رشـد و رسـیدن  و بـرای محفظـه و قلـه. چگونـه شـرکت دانـش سـپهر را حفـظ 
کـه شـرکت تلسکوپ سـاز ایران بشـود. چگونه شـرکتی دیگر تأسـیس بشـود  بـه مرحلـه ای 
ایـن شـرکت رشـد بکنـد.  بـا  ابـزارگان و خسروشـاهی راضـی بشـود و خـودش هـم  بـرای 

این هـا مسـائل عمـدٔه هفته هـا و ماه هـای مـن خواهـد بـود.

مسئلٔه مشاور در مکانیک و زمینه های دیگر باالخره حل خواهد شد.

کـه  را  خودمـان  شـریف  دانشـجوی  مهـدی زاده  سـجاد  کارهـا  ایـن  کنـار  در  می خواهـم 
بـا تیمـی مشـغول سـاختن یـک طیف سـنج نجومـی سـاده هسـتند سـوق بدهـم بـه ایـن 
بایـد  کننـد.  طراحـی  را  آن  کنتـرل  الکترونیـک  و  بسـازند   CCD تراشـه ها  بـا  کـه  سـمت 
گـر مجیـد و شـرکتش را  بتواننـد و سـپس فعالیتشـان را در چارچـوب یـک شـرکت بیـاورم. ا
ع فعالیت ها. سـال  هـم حفـظ کنـم کمـک متقابلـی خواهـد شـد بـه رصدخانه و نیز ایـن نو
ع حل شـده باشـد، گرچه ابهام هـای پیچیده ای، به  بعـد ایـن موقـع بایـد این چند موضو
ع آینـه، محفظـه، طراحـی  خصـوص مالـی پیـش روی ماسـت. امـا مصمـم هسـتم موضـو
کار قلـه هـم از جملـه جـاده و سـاخت پایـٔه  تلسـکوپ بایـد  جزئـی را بـه ثمـر رسـانده باشـم. 
ح را برگشـت ناپذیر می کنـد، بـه خصـوص  کارهـا تـا حـدود زیـادی طـر انجـام شـود. ایـن 
کننـد. بـه نظـرم می رسـد  ح را تعطیـل  کـه نتواننـد طـر کاری انجـام شـود  آینـه و قلـه! بایـد 
کـه خسروشـاهی  ع هسـتند. تـا ایـن حـد  کـه متمایـل بـه ایـن موضـو نیروهایـی هسـتند 
ِکـی و یـا اصـًا تمـام بشـود و خـوب  ح  کـه حـاال معلـوم نیسـت طـر هفتـٔه پیـش می گفـت 
کـه ایـن  کوچـک بـرای رصـد فراسـیارات باشـیم. متأسـفم  اسـت بـه فکـر یـک تلسـکوپ 
کوشـش  گونـه فکـر می کنـد. بـه هـر حـال سـال آینـده ایـن موقـع معلـوم خواهـد شـد. مـن 

ح برگشـت ناپذیر بشـود. کـه طـر خـودم را می کنـم 
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باالخـره بـا تأخیـر حـدود 2:45 بـه هتـل رسـیدم. پیـه رو سـاعت 3:۰5 دقیقـه آمـد. بـا هـم 
کـه سـال قبـل هـم نشسـتیم و صحبـت  بـه دفتـری در رصدخانـه رفتیـم. همـان جایـی 
گـروه  کـه راجـع بـه  کمـی  کردیـم. همـان حـال و همـان لبـاس پارسـالی و همـان سـیگار! 
گـروه جـدا شـده اید می توانـم بـه  کـه بـه هـر دلیـل از آن  گفـت حـاال  کـردم  لونـد صحبـت 
گـروه  کـه هـر دو  کـه چقـدر بـرای پروژه تـان خـوب شـد! جالـب اسـت  شـما تبریـک بگویـم 
کـه رسـمًا می گفـت آرنـه  گ و فلورانـس از ایـن بابـت اصـًا نگـران نبودنـد. پیـه رو  کپنهـا
خـودش منجـم خوبـی اسـت امـا تیـم او »خنگ « انـد و مثال هایـی از خنگـی آنهـا مـی زد. 
کـردم. مثال هایـی از پیشـنهادهای عجیب  کـه از ایـن بابـت تعجب  بـه خصـوص از متـه 

و غریـب او مـی زد.

کردیـم با آرنه قـرارداد  وقتـی وضعیـت خـودم را االن بـا سـه یـا چهـار سـال پیـش که شـروع 
ببندیـم مقایسـه می کنـم اختـاف قابـل ماحظـه ای می بینـم. بـه هیچ وجـه ایـن تلقـی را 
کـه چـه تصمیـم درسـت و  کرده ایـم  بلکـه حتـی تحسـین می کنـم  کـه چقـدر ضـرر  نـدارم 
کـه تیـم لونـد را بهتـر می شناسـم بـاز هـم فکـر می کنـم در آن  گرفتیـم. االن  شـجاعانه ای 
کـرد. مـا بـه خوبی از موقعیـت آنها اسـتفاده کردیم.  شـرایط ایـران کاری جـز ایـن نمی شـد 
فقـط در مـورد بهـروز افضلی فـر اشـتباه کردیـم. می شـد در ایـن مورد نفع بیشـتری بـرد. اما 
گـر باشـم می گویـم رفتـار بهـروز افضلی فـر باعـث شـد زودتـر از تیـم آرنـه ببریم  خـوش بیـن ا
گذشـته شـروع شـد بـه هنـگام همایـش بررسـی و  کـه از سـال  و مسـتقل شـویم. فرآینـدی 
سـپس بـه موقـع تصمیم گیـری در مـورد محفظـه بـا درگیر کردن پیه رو سـبک جدیـد را به 

کـرد. کنـون بـه نقطـٔه پایانـش رسـیده اسـت و ایـن رفتـار بهـروز آن را تشـدید  وجـود آورد ا

گروه  که روند جدید شـروع شـده اسـت و تنها نگرانی شـکایت احتمالی  واقعیت آن اسـت 
ع آینه اسـت. لونـد و نیز موضو

کـه بـه تیـم خودتـان  کـردم. حـرف اصلـی او ایـن بـود  بـا پیـه رو در تمـام مـوارد صحبـت 
گـر همـواره بخواهنـد زیـر نظـر  کنیـد. آنهـا را دیـده ام. مهندسـان قابلـی هسـتند. ا اعتمـاد 
کـم می شـود. آنچـه شـما نیـاز داریـد، ایـن حـرف  کننـد از خاقیـت آنهـا هـم  کار  دیگـران 
کـه به ما ملحق شـد، چند نفـری )2 یا  همـکار او لـوکا فینـی )متخصـص کنتـرل( هـم بـود 
3 نفـر( در هـر مـورد بـه عنـوان »بـررس« )reviewer( اسـت. شـاید شـش مـاه یا سـالی یک 
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کـه بـرای نورگیـری الزم داریـد شـاید الزم باشـد. پیشـنهاد  بـار در ایـن دوران شـش سـالی 
بیشـتری  تفصیـل  بـه  مـورد  ایـن  در  می گنجیـد.  مـن  فکـری  چارچـوب  در  بـود.  جالبـی 
صحبـت کردیـم. خـود فینـی پذیرفـت در ایـن زمینـه همـکاری کند. صحبـت جانی رافی 
کـرد. در  کـه عضـو ESO اسـت و سـال قبـل از دور در همایـش بررسـی مـا شـرکت  هـم شـد 
مـورد او کمـی تأمـل کردنـد. می گفتنـد طـرز فکـر ESO بـرای پروژه های بزرگ یـا نهادهای 
بـزرگ شـاید خـوب اسـت امـا بـرای پـروژٔه INO معلـوم نیسـت. ایـن مـورد قطعـی نشـد. به 
کنـون جـواب نـداده اسـت. شـاید تیمـی متشـکل از  کـه بـد نیسـت تومـاس تا فکـر رفتـم 
گزینه باشـد. در این صورت می شـد  کـه یوهانـس می گفـت بهترین   NOT فینـی و همـکار
گذاشـتم بعـدًا  گذاشـت. ایـن را  کنتـرل  نیمـٔه سـال آینـده همایـش بـرای بررسـی بخـش 

تصمیـم بگیریـم.

گفـت بـا او تمـاس  کـرد.  در زمینـٔه اپتیـک هـم همـکارش را از دانشـگاه پـادوآ را پیشـنهاد 
کـه آیـا آمادگـی دارد یـا خیـر. می گیـرد 

در زمینـٔه  مکانیـک چنـد پیشـنهاد داشـت: یـک شـرکت کوچـک )یک نفره(، یک شـرکت 
کـه هـر دو را خـوب می دانسـت و بـا تجربـه در زمینـٔه مکانیـک تلسـکوپ.  کمـی بزرگ تـر 
داشـته اند.  همـکاری  دو  هـر   LTB بـا  هـا؛   actuator زمینـٔه  در  بیشـتر  تجربـٔه  بـا  دومـی 
کـه آدم  کـه شـرکت بزرگـی اسـت سـازندٔه LTB اسـت. پیشـنهاد او ایـن بـود  شـرکت سـوم 
بـه تنهایـی می توانسـت  اولـی  کنیـم. شـرکت  را اول امتحـان  اصلـی شـرکت اول و دوم 
کنـد. گفـت بـا هـر دو تمـاس می گیـرد و خبـر  نقـش بررسـی را بـرای بخـش مکانیـک بـازی 

می دهـد.

گـر واقعـًا حضـور در  گفـت اهـل سـفر نیسـت! فقـط ا ع همـکاری خـودش پرسـیدم.  از نـو
کـرد وگرنـه همـواره آمـادٔه مشـورت اسـت. چه جلسـٔه  پربار و  ایـران الزم باشـد سـفر خواهـد 
گرفتـه ام مسـتحکم تر شـدم و در روال  کـه در پیـش  خوشـایندی بـود. در رفتـار مدیریتـی 

پیـش رو قطعی تـر.
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91/12/4
شنبه

صبـح قبـل از رفتـن بـه سـمت ونیـز بـرای برگشـت بـه ایـران دیـدم پیـه رو پیـام داده اسـت 
کـرده اسـت. فـوری پیـام را  گرفتـه و او موافقـت خـود را اعـام  کـه بـا اپتیـک دان تمـاس 
کـردم. قـرار شـد تـا شـب او را بیشـتر  گذاشـتم و بـا او صحبـت  بـا احمـد درودی در میـان 

کنـد قبـل از این کـه مـن پاسـخی بـه پیـه رو بدهـم. خبـر خوبـی بـود. شناسـایی 

کارها. اتفاق مهمی نیفتاده بود. گرفتم برای پیگیری  با دفترم تماس 

کـه ایـن یادداشـت را می نویسـم در فـرودگاه ونیـز هسـتم و منتظـر پـرواز. صبـح فـردا  االن 
گـر بتوانم صبح سـری به دفتر می زنم بـرای نهایی کردن  سـاعت 6 بـه تهـران می رسـم. ا

گزارشـی بـه ریاسـت جمهـوری که عقـب نیفتد.

کـردن  کارهـا، بـه عـاوه درگیـر  ذهنـم دائـم درگیـر پیشـنهاد پیـه رو اسـت و روال جدیـد 
کنـم. از منجمـان  قطعـی مجیـد. در نظـر دارم شـورای راهبـری رصدخانـه را نیـز عـوض 
راهـوار ]...[ ، نصیـری و جسـور بماننـد، جالـی حضـورش مفیـد نبـوده و عاقه هم نشـان 
نداده اسـت. ارشـدهای پژوهشـگاه بمانند، نمایندٔه معاونت علمی رئیس جمهور خوب 
کنتـرل. توسـلی از  اسـت اضافـه شـود بـه عـاؤه اسـتادی باسـابقٔه سـاخت در مکانیـک و 
کـه  اپتیـک هـم بـه نظـر مـن خـوب اسـت باشـد. بـه هـر حـال می مانـد بـرای سـال آینـده 

تشـکیل شـود.

که باید انجام شـود: 1. آینه  کار اصلی اسـت  از هفتٔه آینده قبل از شـروع سـال جدید چند 
و تعییـن تکلیـف انتقـال آن بـه ایـران، 2. اسـناد طراحـی مفهومی و ارسـال آن به اعضای 
شـورای راهبـری + شـورای بین المللـی + )یوهانـس و مایـکل به صـورت CD(، 3. تعیین 

مسـئول بسـته کارها و تفهیم روال جدید بدون LTG به مسـئول بسـته کارها.

کنـار همـٔه اتفاقـات بـه نظـر  کنـم، امـا در  گـروه لونـد صحبـت  نمی خواهـم دیگـر اصـًا از 
کـه  می رسـد مبلـغ قابـل توجهـی پـول مانـده بـوده یـا از مالیات هـای V&T برگشـته اسـت 
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کـه  گونـه  کنـم آن  گذاشـته اسـت. متأسـفانه بایـد قبـول  شـاید آرنـه بـه حسـاب خـودش 
مظلـوم خـودش را نشـان مـی داد نبـود.

91/12/12
جمعه

کـه بـه تهـران رسـیدم تـا امـروز بـه شـدت مشـغول بـودم. بـه زحمـت تـا  از یکشـنبه صبـح 
دیـروز توانسـتم کمـی اسـتراحت کنـم و هنـوز گیـج بـودم و محتـاج خـواب. تنهـا توانسـتم 
کوتاهـی بـا تیـم مهندسـی داشـته باشـم و رهیافـت جدیـد را بـه آنهـا  روز دوشـنبه جلسـٔه 
یـادآوری کنـم: اتـکاء بـه خـود و همایش چند روزٔه بررسـی هم شـش ماه یا یک سـال یک 
کـه بررسـی و تکمیـل  گفتـم  کـه معرفـی شـده بودنـد بـه آنهـا  بـار. افـراد و شـرکت هایی هـم 
بـا مسـئوالن  را  ح  کـه جلسـات ماهانـٔه بررسـی طـر آینـده  کـه آخـر هفتـٔه  گذاشـتم  کننـد. 

کنیـم. بسـته کارها داریـم. در ایـن مـورد مجـدد صحبـت 

 در برون سـپاری مشـکل داریم. حضور اربابی و حقیقت کمتر شـده اسـت و کمتر همدیگر 
ح لطمـه می زنـد. مـن ایـن هفتـه نتوانسـتم جلسـه ای بـا آن دو  را می بیننـد. و ایـن بـه طـر
کـم  حقیقـت و  نفـر بگـذارم. از ایـن وضعیـت اصـًا راضـی نیسـتم. بـه خصـوص حضـور 

کـه بـه کارهـا نـگاه می کنـد خوشـایند نیسـت. نوعـی 

کـرده ام.  کـه مـی رود. جایگزیـن را پیـدا  از دفتـر مـا خانـم رضایـی سـرانجام نامـه نوشـت 
کـرد. تأمـل  کسـی را جایگزیـن نخواهـد  گفـت  ]...[  در جلسـه ای در حضـور مـن بـه ]...[  
کـردم از این کـه بـه او بگویـم ایـن تصمیـم در حـد او نیسـت و بایـد حـدود خـودش را حفظ 
کـه بیشـتر بـه منـش او برمی گـردد، بیـش از مسـئولیتش در امـور مداخله  کنـد. ناخواسـته، 
کـه بـرای یکشـنبه قـرار بگذارنـد آن خانـم بیایـد.  می کنـد. در هـر حـال بـه دفتـر سـپرده ام 
گرچـه فـردا قـرار اسـت بـا او و  اصـًا برایـم دیگـر مهـم نیسـت او چقـدر ناراحـت می شـود! ا
]...[  بـه قلـه برویـم، و شـاید در راه فرصتـی پیـش آیـد بـرای ایـن صحبـت. امـا مصمـم ام 
ح بایـد بـه تشـخیص مـن باشـد! مـن نگـران  کـه بدانـد تصمیـم بـا او نیسـت و مصالـح طـر
کـم می گـذارد و بـه موقـع امـور مربـوط بـه خـودش را حـل نمی کنـد. کـه وقـت  ایـن هسـتم 
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کاری بـرای همـکاران  امـروز هـم مجبـور بـودم بـه دفتـر بـروم و بعضـی یادداشـت های 
کاشـان خواهـم بـود. بگـذارم چـون فـردا 

مطالعـٔه  مشـغول  هـم  درودی  بـوده ام.  پیـه رو  پیشـنهاد  پیگیـر  کمـی  روزه  چنـد  ایـن 
ک اسـت. از الریجانی هم خبری  چگونگـی تسـت آینـه اسـت. بی پولـی و بی خبـری دردنا

نیسـت. شـاید مجبـور بشـوم خـودم اقدامـی بکنـم.

چنـد روز پیـش بـا خسروشـاهی در مـورد آمـوزش صحبت می کردم. می گفت هر طور شـده 
کنیم. مشـکل ما پول اسـت. هنوز  کم پنج شـب رصد را پیش بینی  هفت شـب یا دسـت 
گرچـه معاونـت علمـی بـا ایـن هزینـه موافـق  گفتـم  نتوانسـته ایم بدهـی قبلـی را بدهیـم. 
ببینیـم وضـع مالـی  چطـور  بایـد  امـا  انجـام شـود،  کـه دلـم می خواهـد  نیسـت ولـی مـن 
اسـت. زیـاد خوشـش نیامـد. ایـن اولیـن بـار بـود که خیلـی لطیف بـا پیشـنهاد او مخالفت 
کـه او سـهم رصـد  می کـردم. ایـن مخالفـت در نتیجـٔه اوضـاع مالـی اسـت، و بدیهـی اسـت 

را بیـش از امـور دیگـر اولویـت بدهـد!

که دیگر نمی تواند همکاری  گفت  کارگر داشـتیم. توسـلی  جلسـه ای با توسـلی و اربابی و 
کارهـای اداری، بـه ویـژه  ع  کنـد. ایـن رفتـار او مخلوطـی بـود از اضطراب هـای ایـن نـو
کـه هنـوز مطمئـن نیسـتم از چـه طرفـی  شـرکت دانـش سـپهر و نیـز بعضـی دلخوری هـا 
کـه نمی خواهیـد. امـا  گاهـی دلـم می خواهـد ایـن جـور وقت هـا بگویـم »بـه درک«  اسـت. 
کـه ایـن یکـی را دیگـر  کننـد  نمی توانـم! اهـل علـم بـه قـدری مشـکات را بایـد تحمـل 
کـه انـواع بحران هـا را مجبـورم تحمـل یـا مهـار  نمی خواهـم. بـه هـر حـال در ایـن روزهـا 
کـه ایـن چیزهـا را درک نمی کند. از دیـد او دولت  کنـم ایـن هـم یکـی دیگـر از آنهـا. توسـلی 
کـه او دوسـت دارد انجام دهند، من را هـم یکی از همین ها  کارهایـی را  یـا مسـئوالن بایـد 
می دانـد! جالـب این کـه انتظـار دارد مـن یـک مرکـز اپتیـک مطابـق میل او برایـش احداث 
کـه بیمارسـتان فارابـی بـرای او »کرسـی پروفسـور توسـلی«  کنـم. خیلـی خوشـحال اسـت 
اپتیـک  و  فیزیـک  بـه  سـرانجام  این کـه چشم پزشـکان  از  کرده انـد. خوشـحالم  احـداث 
دیگـر  کـه  اسـت  شـده  خوشـحال  قـدر  آن  او  این کـه  از  متأسـفم  امـا  داده انـد،  اهمیـت 

مشـکات مـن را در رصدخانـه نمی بینـد!
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91/12/14
دوشنبه

نیـز روش  و  آینـه، جـاده،  ع  برگـزار شـد. موضـو بـا الریجانـی  امـروز صبـح جلسـٔه بحـران 
جدیـد اسـتفاده از مشـاوران خارجـی. مـورد شـکایت احتمالـی LGT و تأثیـر احتمالـی آن 
کـردن  در انتقـال آینـه بـه ایـران بـه تفصیـل بحـث شـد. هـدف مـن از ایـن جلسـه روشـن 
بـه وضـوح  الریجانـی  را  ایـن حساسـیت  فکـر می کنـم  بـود.  ع  پیچیدگـی  موضـو و  ابعـاد 
نشـان داد. می مانـد نتیجـٔه پیگیری هـای او. همین طـور در مـورد جـاده، هـدف ایـن شـد 
کامـو بشـویم. در مـورد سـوم  کارگاه در  کـه بتوانیـم بـا پرداخـت بخشـی مانـع از تعطیلـی 
یـا  کـه هزینه هـای مشـاوران اروپایـی: یعنـی همـان افـراد در چارچـوب »بررسـی«   گفتـم 
کثـر ماهی،  کـردم حـدود ماهـی یا حدا کـردن طراحـی تیـم مهندسـان مـا، اعـام   "review"
15،۰۰۰ یـورو و بایـد در یـک سـال آینـده بـرای هزینه هـای این »بررس« هـا را آماده کنیم، 
کـه شـاید بتـوان آن را چنـد مـاه بـه تأخیـر انداخـت، امـا نهایتـًا در نیمـٔه دوم سـال ایـن 
پرداخت هـا الزامـی خواهـد بـود. بایـد ببینیـم چنـد هفتـٔه آینـده نتیجـٔه ایـن جلسـه چـه 

خواهـد بـود.

بعدازظهـر سـاعت 14 در فرهنگسـتان زبـان درخـت بـه نـام دکتـر حسـن حبیبـی مرحـوم 
کاشـته شـد.

کمـی  کـه دیـر و بی نظـم تشـکیل شـد.  بعدازظهـر در الرک جلسـه ای داشـتیم مدیریتـی 
کـه وضـع خوبـی نداشـت. چـون اربابـی فرصـت نداشـت  کردیـم  مسـائل مالـی را بررسـی 
کنیـم. اربابی  قـرار گذاشـتم فـردا لیسـت حقـوق افـراد را از شـرکت بـا حضـور حقیقـت نـگاه 
کارمنـد جدیـد )خانـم ذبیحـی بـه جـای خانـم رضایـی(  کـرد از معرفـی  کمـی ابـراز نگرانـی 

کـرد! کار خواهـد  کـه بلـه او شـروع بـه  گفتـم  کـه توجـه نکـردم و 

گذاشتیم. برای فردا ساعت 9 قرار 
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91/12/15
سه شنبه

سـاعت 9 صبـح هنـوز هیچ کـس نبـود. حـدود 9:3۰ اربابـی آمـد. حقیقـت نبـود. ایـن طـور 
بی  نظـم می خواهیـم رصدخانـه بسـازیم!

کـرده بـود از پرداختـی آخـر مـاه همـکاران و مقایسـه بـا فیـش  خانـم قـادری لیسـتی تهیـه 
کـه در پژوهشـگاه بودنـد. از تناقض و از افزایـش بی حد بعضی پرداخت ها  حقوقـی وقتـی 
بـه شـدت عصبانـی شـدم! از دیـد مـن فاجعـه ای اتفـاق افتـاده بـود: 4 میلیـون تومـان 
کمتـر از نیـم ایـن  کـه عـرف  کارپـرداز و ... در حالـی  »حسـابدار«، بیـش از 2 میلیـون بـه 
که از این  گفتم تعجب می کنم از اربابی و حقیقت  مقدارهاسـت. بسـیار بد و زشـت بود. 
کنـم ]...[ تا این  ع بـه ایـن راحتـی در ایـن ماه هـا گذشـته اند! هنـوز نمی توانم بـاور  موضـو
حـد بی خیـال باشـد و ]...[ هـم. چـرا مـن را زودتـر حسـاس نکرده انـد! دو مـاه پیـش بعـد 
از صحبـت بـا حقیقـت یادداشـتی بـه اربابـی دادم و لیسـت حقوق را خواسـتم که هیچ گاه 

بـه ایـن وضـوح بـه مـن ندادند.

ح هیچ  کـه بـه دلیل کاهـش اعتبارات طـر کـردم  ح امضـا  فـوری نامـه ای بـه همـکاران طـر
قـراردادی در مـاه بعـد قطعـی نیسـت و مبلـغ حقـوق هـم همین طـور! به اربابـی هم گفتم 

هیـچ پرداختـی در اسـفند مـاه انجـام نشـود مگـر مـورد به مـورد خودم موافقـت کنم.

حقیقـت بعـد از اتمـام جلسـه خـود را رسـاند. مـن هنـوز از ایـن شـوک بیـرون نیامـده بودم. 
ادعـا می کـرد همـان دو مـاه پیـش ایـن لیسـت را بـه مـن نشـان داده اسـت. نپذیرفتـم. 
کار را بررسـی نمی کننـد و  کـه جزئیـات  کـردم  گلـه  قطعـًا بـه ایـن وضـوح و عریانـی نبـوده. 

ج نمی دهنـد. کافـی حساسـیت بـه خـر بـه انـدازه 

ایـن هـم شـوک جدیـد! از یـک طـرف ایـن افراد به این حقوق شـش ماه عـادت کرده اند و 
کرده اند و قطع آن برایشـان شکسـت روحی خواهد بود.  زندگی خودشـان را بر آن تنظیم 
از آن طـرف مـا هـم برایمـان امـکان چنیـن پرداخت هایـی نیسـت. از طـرف دیگـر همیـن 
کـرده اسـت. چقـدر بی تجربگـی بـد  کاری را بـه شـدت خـراب  اضافـه پرداخت هـا روحیـٔه 

است!
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91/12/16
چهارشنبه

و مقایسـه  از چگونگـی پرداخـت  حقوق هـا  مالـی  گزارشـی  امـروز سـاعت 8:3۰ حقیقـت 
کـه  کـرده بـود  آن بـا قـرار و مـدار قبلـی و نیـز عـرف پژوهشـگاه بـرای مـوارد مشـابه تهیـه 
معمـول  طبـق  بدهـد.  گـزارش  کـردم  صبـر  بـود.  آنجـا  هـم  خسروشـاهی  ببینـم.  رفتـم 
کـه بـا دقت بیشـتر  کنـم  کـردم او را آرام  گـزارش مـی داد. چنـد بـار سـعی  شـاقی و بـا اقتـدار 
کمـی موفـق شـدم. چـون تعریف هـا اسـتاندارد نبـود، موفـق بـه مقایسـٔه  کنـد.  صحبـت 
کـه قبـل از آن بـا اربابی هماهنـگ کنند و  قطعـی و تصمیم گیـری نشـدیم. مانـد تـا جمعـه 
کنیـم. آخر جلسـه اربابـی و خانم  کننـد تـا بتوانیـم نتیجه گیـری  جدول هـای الزم را آمـاده 
قـادری هـم بـه مـا پیوسـتند. مـن خواسـتم بیاینـد تـا در جزئیـات بحث هـا قـرار بگیرنـد. 
گرچه قرار بود جلسـه مدیریتی برای موضوعات دیگر داشـته باشـیم از جمله برنامه های 
کـه  کمـی قبـل از سـاعت 1۰  گذشـت تـا  ع  سـال آینـده، امـا وقـت مـا تمامـًا بـه ایـن موضـو

جلسـٔه بسـته کارها و مسـئوالن آن را داشـتیم بـا تیـم اصلـی مهندسـی.

از طراحـی چیسـت،  مـا  کـه سیاسـت جدیـد  گفتـم  ایـن جلسـٔه مسـئوالن بسـته کارها  در 
کـه منتظـر راهنمایی او باشـیم.  کـه از ایـن پـس شـرکت یـا گروهـی باالسـر ما نیسـت  گفتـم 
»بـررس«  بـرای هـر بخـش  پـس  ایـن  از  کـه  گفتـم  اسـت.  بـا خودمـان  تمـام مسـئولیت 
کثر دوبار در سـال با آنها جلسـه  کـه بـا مـا در ارتباط انـد و هـر از گاهی، حدا خواهیـم داشـت 
کـه نشـان مـی داد بـه  »همایـش بررسـی« می گذاریـم. بحـث شـد. نکتـٔه عمـده ایـن بـود 
گفتم خیر دلم می خواهد سـاختار  کنند.  که به آنها تکیه  گروهی هسـتند  کسـی یا  دنبال 
که از طرحتان  ذهنی شـما عوض بشـود. شـما هسـتید که طراحی می کنید و شـما هسـتید 
دفـاع می کنیـد و بررس هـا نظرشـان را می گوینـد تـا شـما شـاید بـه بعضـی نکته هـا بیشـتر 
گرفتـه شـود. اولیـن جلسـه بـود  واقـف شـوید و در عیـن حـال جلـوی انحراف هـای جـدی 
کـه بـرای محفظـه هـم تصمیـم جـدی  گفتـم  کـردم و  کـه ایـن طـور بـا قاطعیـت صحبـت 
کـه بتوانیم به  ح را تـا آن حـد پیـش می بریـم  می گیـرم و آن این کـه خودمـان در داخـل طـر
کنیـم و مجیـد مسـئول اسـت بـه همـراه تیم مهندسـی خودمـان. از  گـذار  سیمان سـازان وا

ک )بکـرز( بـررس ایـن مـورد خواهنـد بـود. از جلسـه راضـی بـودم. طـرف دیگـر پیـه رو و ژا
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شـرکت  می خواهـم  این کـه  بـه  برمی گـردد  رفتـاری ام  انگیزه هـای  از  بخشـی  روزهـا  ایـن 
در  برآیـد.  کار  از عهـدٔه  ایـن    ]...[ کـه  نیسـتم  هنـوز مطمئـن  یابـد.  قـوام  دانـش سـپهر 
کـرده اسـت.  کـه او نتوانـد حـاال بـه شـک افتـاده ام. نگرانـم  گـر ابتـدا شـک نداشـتم  واقـع ا
گذاشـته ام سـر فرصـت بـا ]...[   در امـوری بیـش از انـدازه »واهلیـده« و بی خیـال اسـت. 
کـه بـا ایـن سـختی ها سـرپا  کنـم و راهـی بیندیشـم بـرای نجـات و حفـظ شـرکت  صحبـت 
کشـیده! تصـور ایـن حالـت را شـش مـاه پیـش اصـًا  کنـار  کـه  شـده اسـت. توسـلی هـم 

نمی کـردم.

91/12/1۷
پنج شنبه

کرمـان بـروم.  کوهبنـان  امـروز قـرار بـود تهـران نباشـم. قـول داده بـودم بـه مناسـبتی بـه 
مجسـمٔه  افتتـاح  بـرای  می رونـد  آنجـا  روسـتاهای  از  یکـی  بـه  دوسـت  ایـران  گروهـی 
کـه بـه تفصیـل در مورد آن روسـتا نوشـته اسـت. به دالیل خانوادگی نتوانسـتم  مارکوپولـو 

بـروم. بـه الرک آمـدم.

کـه  کسـول پیامـی داشـتم در مـورد تشـکیل تیـم تسـت آینـه. تخمیـن  مالـی زده بـود  از ما
کـه  جالـب بـود. بـه خصـوص رقـم 3۰ پونـد در سـاعت و 8 سـاعت در روز حـق مشـاوره 
کمی غیرعادی اسـت.  که برای ما  خ روز می شـود  حدود 3۰۰ هزار تومان در سـاعت به نر
یعنـی 2،4۰۰،۰۰۰ تومـان در روز، معـادل حقـوق یـک مـاه یـک دانشـیار دانشـگاه! بـه هـر 
کـه برای تسـت  کـه دیـدم تعجـب نکـردم در همـان حـدودی می شـود  حـال جمـع ارقـام را 
کـه بـه دالیـل اقتصـادی  گفتـم ایـن بـود  کـه  آینـه خـودم تخمیـن زده بـودم. تنهـا چیـزی 
کـه تصمیـم  گذاشـتم بـه عهـدٔه او و درودی  کافـی اسـت.  غیـر از خـودش یـک نفـر دیگـر 

بگیرند.

کار  کـه آرنـه شـیطنتی نکـرده باشـد!  کمـی نگـران شـده بـودم  از تاپیـو هـم پیـام داشـتم. 
کـه ابیراهـی آن را بـه خوبـی  آینـه بـه خوبـی پیـش مـی رود و تاپیـو اظهـار رضایـت می کـرد 
کـرده بـود.  گروهـی از طـرف مـا هـم اعـام آمادگـی  کـرده اسـت. در مـورد بازدیـد  برطـرف 
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کـه باعـث نگرانـی باشـد دریافت نکـردم که این خبر خوشـی بود.  خوشـبختانه سـیگنالی 
کنـد. بـه درودی هـم پیـام دادم پیگیـری 

91/12/18
جمعه

حقوقـی  سـتون های  و  حقـوق  جدول هـای  آمدنـد.  اربابـی  و  حقیقـت  صبـح   9 سـاعت 
آمـاده شـده بـود. بـه وضـوح بـه تعـدادی، بـه شـش نفـر، بیـش از معمـول پرداخـت شـده 
کـه حقیقـت آن را بـه حسـاب سـوتفاهم در قـرارداد همـکاری دو طرفـٔه آنهـا با شـرکت  بـود 
کـردم. بـه هـر حـال  گذاشـت. مـن نـه! از آن تلقـی »بی حیایـی«  ح در پژوهشـگاه  و بـا طـر
کننـد بابـت پرداخـت در اسـفندماه و نیـز پیشـنهاد دیگـری  قـرار شـد لیسـت دیگـری تهیـه 
در سـال آینـده. روی فرمـول آن هـم توافـق کردیـم. در پیشـنهاد حقـوق اسـفند همـه جور 
گر  کـه باید به تناشـب حذف شـود. قرار شـد ا کار دیـده می شـود  پـاداش و عیـدی و اضافـه 

کنـم. کنیـم و تصمیـم را اجـرا  فـردا نبـودم یکشـنبه ایـن پیشـنهادها را بررسـی 

91/12/19
شنبه

صبـح بـه دفتـر آمـدم. همـان اوایل وقت حقیقت تماس گرفت که پیشـنهاد برای اسـفند 
مـاه آمـاده اسـت. لیسـت را بـا هم نگاه کردیـم 85 میلیون تومان حقوق تبدیل شـده بود 
کـه آن هـم بعـدًا بـا  کـه پذیرفتنـی بـود. در دو مـورد سـئوال داشـتم  بـه 52 میلیـون تومـان 
کنش  کردیـم. نمی دانم وا اربابـی حـل شـد و کمـی کاهش یافـت. از این مرحله فعًا عبور 
کارمنـدان چـه باشـد، ولـی وقتـی تصمیـم مـن را بـرای سـال آینـده بداننـد بیشـتر شـوکه 
خواهنـد شـد. چگونگـی حقوق هـا در سـال آینـده مانـد تـا چنـد روز دیگر که حقیقـت ارقام 

نظیـر را از پژوهشـگاه بگیرد.

کـه بایـد ایـن روزها حـل شـود و آن معوقٔه مهندسـان  چنـد مشـکل مالـی دیگـر هـم هسـت 
کـه بایـد در چنـد روز آینـده حل شـود. اسـت بـرای چنـد مـاه اول سـال 
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کـه بـه  کـه نتیجـٔه ارقـام اسـفند را دیـده بـود بـا نگرانـی چنـد سـئوال داشـت  خانـم قـادری 
کاهـش دسـت کم در مـورد او بـه خاطـر  گفتـم ایـن  کـردم و  تفصیـل نگرانـی او را برطـرف 
بتوانـد  بهتـر  کـه  گفتـم  او  بـرای  هـم  آینـده  از چشـم انداز  کمـی  و  نیسـت  عـدم رضایـت 

کنـد. مدیریـت 

کمـی  کـه  بـود  شـنیده  حقیقـت  از  مدیریتـی  سـاختار  مـورد  در  چیزهایـی  خسروشـاهی 
نگرانـش می کـرد. از جملـه افـراط در برون سـپاری! با هم صحبت کردیم. نظرمان بسـیار 
کـه حواسـم بـه افراط هـای حقیقـت هسـت و نگـران نباشـد.  گفتـم  نزدیـک بـه هـم بـود. 
کـه خوب اسـت به سـمت تأسـیس یک شـرکت  بـه خصـوص در مـورد ابـزارگان هـم گفتـم 
کار حتی االمـکان در بخـش توسـعٔه فنـاوری  گـر ترجیـح می دهـد  مجـزا برویـم یـا این کـه ا

کنـد و پیشـنهاد بدهـد. کـه قـرار شـد فکـر  پژوهشـکده انجـام شـود 

گـروه  تشـکیل  بـرای  همفکـری  ارائـٔه  منظـور  بـه  گذاشـتم  جلسـه ای  مهندسـی  تیـم  بـا 
مـورد  در  شـد  قـرار  دهـم.  انجـام  مـن  اسـت  قـرار  کـه  پیگیـری  چگونگـی  و  »بررسـان« 
کـه  کـه بتوانـم آن را بـه شـرکتی  مکانیـک تیـم مـا نگرانی هایشـان را بـرای مـن بنویسـند 

کنـم. منتقـل  بـود  کـرده  پیشـنهاد  پیـه رو 

کـه  کاری  بـرای شـروع  اربابـی داشـتم  بـا مهندسـان و  بعدازظهـر هـم دوبـاره جلسـه ای 
ح خدمـات بـرای شـرکت دانـش سـپهر در سـال جدیـد  گذاشـته ایم تعییـن شـر اسـم آن را 
کـه قـرار اسـت تـا خـرداد مـاه بـه نتیجـه برسـد و منجـر شـود بـه قـرارداد جدیـد. در این جـا 
ح ،آینـدٔه آن و  کنـون نـزده بـودم زدم در مـورد ایده هایـم بـرای طـر کـه تا حرف هایـی را 
کـه اثـر ایـن  حفـظ و تولیـد دانـش فنـی صریـح  و ضمنـی در شـرکت و نقـش آنهـا. دیـدم 
حرف هـا مثبـت بـود. در شـرایط سـختی ایـن حرف هـا را زدم! خـودم خیلـی خسـته ام و 

خسـته شـده ام!
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91/12/23
چهارشنبه 

دیـوان  نماینـدگان  ابتـدا  بـودم.  ح  طـر جلسـه های  گرفتـار  ظهـر  از  پیـش  تمـام  امـروز 
کـه مجوز هیئـت امنا را نداشـت.  محاسـبات آمـده بودنـد. ایـراد آنهـا روی چنـد مـورد بـود 
کشـید. خسـته کننده ولی مفید بود. به هر حال نشـان می دهد  جلسـه 1/5 سـاعت طول 

ج دهیـم. کـه دقـت بیشـتری در امـور اجرایـی بایـد بـه خـر

را مـرور  گذشـته  کارهـای عقب مانـدٔه سـال های  ایـن جلسـه فرصـت شـد قـدری  از  بعـد 
کنیـم.از جملـه مـورد آلودگی نوری، رصدخانٔه مجازی و نیز وبگاه رصدخانه. مسـئول هر 
کـه کاری عقـب نیفتاده اسـت  سـه خسروشـاهی بـود. بـا لطافـت می خواسـت نشـان دهـد 
گرفتیـم، می خواهـم  کـدام تصمیمـی  کـه از دیـد مـن درسـت نبـود. بـه هـر حـال بـرای هـر 

ببینـم تـا اوایـل اردیبهشـت مـاه چـه می شـود.

ع چگونگـی انجام بسـته کار اپتیک  گروه مکانیـک. موضو دیـروز هـم صحبتـی داشـتم بـا 
کار بـا جلـو آمـدن آقـای  ح شـد. بـه نظـر می رسـد ایـن  فعـال و همـکاری سـعیدی فر مطـر
کنند و سـپس  سـعیدی فر توسـط تیـم خودمـان انجام پذیـر اسـت. قـرار شـد آنهـا پیگیـری 
در مـورد چگونگـی قـرارداد بـا سـعیدی فر تصمیـم بگیریـم. عـاوه بـر ایـن صحبت شـد که 
کـه نیمـٔه دوم سـال  کنـد طراحـی جزئـی را به گونـه ای پیـش ببـرد  گـروه مکانیـک سـعی 

بعضـی قطعـات مکانیـک بـزرگ را بتوانیـم سـفارش دهیـم.

کـه قرار بـود از معاونت علمی پرداخت شـود  کان ادامـه دارد. قسـطی  مشـکات مالـی کمـا
ظاهـرًا قبـل از عیـد خواهـد آمـد امـا بعیـد اسـت قبـل از 2۰ فروردیـن قسـط جـاری تأییـد را 

کنیم.  بـرای آینـه پرداخـت 

91/12/24
پنج شنبه

کار ما شروع می شود. سال تمام می شود و فاز جدیدی از 
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کنم. کارهای مانده را قطعی  چند روز آینده می خواهم 

کار در ردیبهشت ماه . 1 زمان بندی برای اتمام چند 
HSBأ. 
VINO: رصدخانٔه مجازیب. 
وبگاه رصدخانهج. 

گـر احمدی نژاد  کـه اوایـل خردادمـاه مراسـمی رسـمی داشـته باشـیم ا می خواهـم 
مطبوعاتـی  مصاحبـه ای  حـد  در  دسـت کم  یـا  بکنـد!  التفاتـی  رئیس جمهـور 
کـه  کـرد  کنیـم. احتمـااًل اعـام هـم خواهـم  فـاز جدیـد امـور رصدخانـه را اعـام 
اعتبـارات رصدخانـه حداقـل تخصیـص را داشـته اسـت. شـاید هـم مثـًا تعطیلی 

کنیـم! کار جـاده را اعـام 
روال اتمـام طراحـی اپتیـک فعـال بـا همـکاری سـعیدی فر و بحث هـای مختلـف . 2

تیم مهندسـی.
کمـک آل ابراهیـم و تیـم مهندسـی. بـرای . 3 اتمـام طراحـی مهندسـی محفظـه بـه 

کار هـم 4 تـا 6 وقـت می گـذارم. ایـن 
تفکیـک امـور مدیریتـی داخـل IPM و امـور برون سـپاری ایـن تفکیـک زمان بـر . 4

اسـت امـا سـعی می کنـم در شـش مـاه اول سـال بـه نتیجـه برسـیم. 

91/12/25
جمعه

که چرا همکاران من مانند تمام موارد مشـابه  این روزها بسـیار فکرم مشـغول این اسـت 
کاربردن آن را ندارند. چرا در استفاده از فضای آزاد و  کشور ظرفیت دادن آزادی و به  در 
کم ظرفیتی نشـان می دهند.  ]...[   کنم  کار ایجاد  کرده ام در محیط  که من سـعی  آرامی 
گونه موارد »کور« اسـت. متین اسـت اما هنگامی  انسـان شـریفی اسـت اما نسـبت به این 
کار باشـد مطیـع اسـت و خـود را مطیـع نشـان می دهـد. امـا  کـه فشـاری یـا ابهتـی از بـاال در 
گرچه ظالمانه رفتار نمی کند و دل رحم اسـت، اما به لحاظ اداری  نسـبت به زیردسـتان 
کـه ادب اداری را  گاهـی بـی ادب اسـت. یعنـی  »چکشـی« رفتـار می کنـد، خشـن اسـت. 
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کار دوسـتانش را بـه هـر قیمـت و بـا سـرعت  نمی دانـد و بسـیار مکانیکـی عمـل می کنـد. 
گـر خـودش نخواهد، مسـتقل از این که مـن بخواهم یا  کار دیگـران را ا انجـام می دهـد امـا 
نخواهـم انجـام نمی دهـد یـا بـا زور انجـام می دهـد. ایـن اواخر هـم چند مـورد پیش آمده 
کـه بخـش مالـی یعنـی زیردسـتان او هـم خیـال می کننـد چـون من دوسـتانه بـا آنها  اسـت 
رفتـار می کنـم می تواننـد بـه خودشـان حـق هـر چیـزی را بدهنـد.  ]...[ نتوانسـته اسـت 
کـه احتمـااًل آخریـن  کننـد. قصـد دارم در جلسـٔه مدیریتـی فـردا  جـو اداری مناسـبی ایجـاد 
کـه همـه حضـور دارنـد تذکرهایـی بـه او  و بـه بخـش مالـی بدهـم.  جلسـٔه امسـال ماسـت 

بایـد آنهـا را مقیـد کنـم. حـاال وقـت آن اسـت پـس از حـدود چهارسـال همکاری.

عـاوه بـر ایـن می خواهـم بخـش اداری، کارمنـدان را زیـر پوشـش خـود بگیـرم. بقیه باید 
کـه در ایـن مـورد ناتـوان بوده انـد، ناراحـت خواهنـد شـد امـا برای سـامت کار  حـس کننـد 

الزم است.

و  مشـورت ها  بداننـد  کـه  می کنـم  اعـام  را  نهایـی  تصمیـم  محفظـه  مـورد  در 
ح الزم بدانـم  تصمیم گیری هـای جمعـی سـر جـای خـود، امـا هـر جـا بـه عنـوان مدیـر طـر
تصمیـم قطعـی خـود را اجـرا می کنـم. باید مجبورشـان کنم در همین چنـد هفته تعطیلی 
کوتاهـی در بخـش اداری بـوده اسـت. کثـر آنهـا  کـه ا کننـد  کارهـای مانـده را تمـام  عیـد 

91/12/26
شنبه

کـه بـه دفتر رفتم، کمی قبل از شـروع جلسـٔه  مدیریت که در آن قصد داشـتم  امـروز صبـح 
کنـم و تصمیم هـای  کارمنـدان بیـان  بـا جدیـت نگرانی هـای خـودم را از رفتـار مدیـران و 
و  یکدیگـر  بـه  نسـبت  کارمنـدان  رفتـار  تنـدی  بـا  کنـم، مواجـه شـدم  گوشـزد  را  جدیـدم 
ع اشـکال هایی  پرخـاش حقیقـت بـه خانـم مهره کـش حسـابدار مـا. حدس مـی زدم چه نو
پیـش آمـده و رفتـار حقیقـت نامطلـوب امـا قابـل انتظـار بـود. او را می شـناختم. او هـم از 
ج از ظرفیـت مطلـوب« بـود و الزم بـود  چارچـوب بـه در رفتـه بـود و رفتـار ایـن اواخـر »خـار
مهـار و »مقیـد« شـود. از اتاقـم بیـرون رفتـم  و بـرای اولیـن بـار بـا تلخـی و جدیـت همـه 
کـردم. خانـم قـادری را خواسـتم بـه دفتـرم بیایـد و خیلـی آرام بـه  را بـه آرامـش دعـوت 
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کنـد، پرخـاش و مخالفـت  کـه آرامـش خـودش را بـه عنـوان مدیـر داخلـی حفـظ  گفتـم  او 
کـه مراسـم خداحافظـی خانـم رضایـی را داریـم و بعـد هـم جلسـٔه   کسـی نکنـد و االن  بـا 
ع فکـر کنـد. بقیـٔه امـور باشـد تـا بعـد. پذیرفـت امـا گفـت  مدیـران، فقـط بـه ایـن دو موضـو
کار کردن بـا حقیقت برای او  کـه بـر خـاف نصیحـت مـن می خواهـد حتمًا اسـتعفا بدهد و 
کـه حرف هـای  کنیـم. می دانسـتم  گفتـم بعـد از جلسـٔه مدیـران صحبـت  ممکـن نیسـت. 
کـه  کـرد. در همیـن حیـن حقیقـت آمـد بـا حرکتـی تنـد  امـروز نظـر او را هـم عـوض خواهـد 
کـه باید در مورد آیندٔه همـکاران تصمیم  معلـوم بـود عصبانـی اسـت و در آسـتانٔه در گفـت 
کـه  گفـت از جملـه خانـم قـادری. منظـورش ایـن بـود  بگیریـم. قـادری هـم نشسـته بـود 
کـردم و گفتـم قبًا دو  مهره کـش و قـادری شـاید هـر دو بایـد برونـد. هیـچ نگفتـم نگاهـش 
کـردم بنشـیند. حقیقـت  برنامـه داریـم. بـه سـراغ برنامـه می رویـم. بـه قـادری هـم اشـاره 
کـه رفـت بـه قـادری گفتـم هـر آنچـه امروز گذشـته اسـت و ایـن تلخی ها را فرامـوش کند و 

کنـم. پذیرفـت و رفـت! کار  برویـم سـراغ برنامه هامـان خـودم می دانـم چـه 

چنـد دقیقـٔه بعـد همـه پاییـن در اتـاق سـمینار بودیـم بـرای قدردانـی از زحمـات خانـم 
تـرک  بـود  کـرده  ازدواج  تـازه  کـه  بـا همسـرش  امریـکا  بـه  رفتـن  بـرای  را  مـا  کـه  رضایـی 
بـا شـوخی و خنـده  انـگار چنـد دقیقـه قبـل تنش هایـی موجـود بـود.  انـگار نـه  می کـرد. 

بـرای جلسـٔه مدیریـت. بـاال  رفتیـم  و  کردیـم  برگـزار  را  جلسـه 

را  جلسـه  جـو  آرام  آرام  کردیـم.  شـروع  جـاری  و  روز  گزارش هـای  بـا  را  مدیریـت  جلسـٔه 
ح و رفتـار شـرم آور آنهـا.  کارمنـدان طـر کـم بـر  کشـاندم بـه سـوی انتقـاد شـدید از جـو حا
کـه او مدعـی بـود زیـر نظـر او  کـه ]...[ و بخـش اداری و مالـی  کـردم  ح  نمونه هایـی مطـر
کـه نشـان دهم  هسـتند همگـی خجالـت بکشـند. بیـش از هـر چیـز نظـر مـن بـه ]...[  بـود 
کارهـا را بـه صـورت مطلـوب پیـش  کنـد و  کنـد، اوضـاع را آرام  نتوانسـته اسـت مدیریـت 
کافـی بود تـا رفتارهای  کنـم و ذکـر چنـد نمونه  کـه ذکـر  ببـرد. نمونه هـای فراوانـی داشـتم 
گفتـم چهـار یـا پنـج  کمـی اغـراق ببیننـد و سـر تـکان بدهنـد. در نهایـت  »شـرم آور« را بـا 
کـردم و انتظـار داشـتم تیم مـا درایت کافی بـرای درک رفتار  سـال بـه یـک روش مدیریـت 
کـه  کـردم  ج دهـد امـا مجبـورم تصمیم هـای جدیـد بگیـرم. طـوری صحبـت  مـن بـه خـر
هیـچ راهـی بـرای مخالفـت نگـذارم. آنهـا را در موضـع ضعـف قـرار دهـم و ایـن تصمیم هـا 
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کـه خـودم  کارهـا بایـد زمانـی  کـه  کـردم  را بدیهـی جلـوه دهـم، بـا شـدت چندیـن بـار بیـان 
کنیـد. تصمیم ها  کار  گـر مجبور باشـید تمام تعطیـات  تعییـن می کنـم انجـام شـود حتـی ا

کـردم: را بـه ایـن ترتیـب اعـام 

کار می کننـد. ایـن مسـئولیت را . 1 مدیـر داخلـی و منشـی مسـتقیمًا زیـر نظـر خـودم 
کـه  گـوش نـدادم! نظـرم ایـن بـود  کـرد امـا  گرفتـم. اعتـراض ملیحـی  از  ]...[  
کار شـرکت نداشـته باشـد. در عوض  کند و ربطی به  کار  قادری زیر نظر خود من 
کـه  جانشـین خانـم رضایـی، خانـم ذبیحـی )کـه دیگـران بـا دنـدان قروچـه او را 
کنـد. امـا ایـن را اعـام نکـردم تـا بـه  کار  کـرده بـودم پذیرفتنـد( بـا شـرکت  معرفـی 

تجربـه ببینـم.
کارپـردازی و خدمـات ناراضـی ام و همـه یـا بخشـی از آنهـا بایـد . 2 از بخـش مالـی، 

کنند. خانم مهره کش با وظایف مشـخص، حقوق  کار  بروند یا به سـبک جدید 
مصـوب بـدون اضافـه کاری و پـاداش خـاص شـرکت تـا زمانـی که جایگزیـن پیدا 
کمتـر مصـوب  تـا خـرداد مـاه طاهـری نیمه وقـت شـود. حقـوق  کثـر  شـود و حدا
کثر تـا آخر فروردین  بـدون پـاداش خـاص، رسـولیان )خدماتـی( نیمه وقت و حدا

کنـد. کار مناسـب پیـدا  تـا این کـه 
اسـت. . 3 بـوده  واقعـی  غیـر  بسـیار  پرداخت هـا  متأسـفانه  سـپهر.  دانـش  شـرکت 

اشـتباه بسـیار بـدی شـده. حقوق هـا را خـودم تعییـن می کنـم و هـر مـاه هـر آنچـه 
قـرار اسـت مصـوب شـود بایـد قبًا ببینـم. این جا اربابی و حقیقـت هر دو را مقصر 

دانسـتم.
خ خدمـات. حقـوق آن . 4 کار بـا شـرکت: سـه مـاه اول سـال بـرای تعییـن نـر ادامـٔه 

کـه  کـه خـودم تعییـن می کنـم. پـس از آن بـر خـاف تکـرار دائـم حقیقـت  طـور 
کار  مناقصـه خواهیـم گذاشـت، بـا مجـوز هیئـت امنا فقط با شـرکت دانش سـپهر 
کـه دیگـران حرفـی نداشـته باشـند و بـا  گفتـم  کـرد. ایـن را بـا قاطعیـت  خواهیـم 

کارهـای دیگـر باشـند. خیـال راحـت بـه دنبـال 
بـود. . 5 قلـه  ایسـتگاه  و  محفظـه  بـود  شـده  تکلیـف  تعییـن  کـه  بسـته کاری  تنهـا 

بلکـه  بسـت،  نخواهیـم  قـرارداد  سیمان سـازان  شـرکت  بـا  گفتـم  صراحـت  بـا 



خاطرات رصدخانٔه ملی ایران    33۷  

کمـک بخـش مکانیـک طراحـی مفهومـی را  آل ابراهیـم مسـئول آن می شـود بـه 
کار هـم خواسـتم خسروشـاهی بـا آل ابراهیـم  پیـش خواهیـم بـرد. بـرای حسـن 
کار را  کنـد. بـه عمـد ایـن  تمـاس بگیـرد و در مـورد زمـان و هزینـه تعییـن تکلیـف 
کـرد. هیـچ جـای بحثـی  کـردم و خسروشـاهی بـا تعجـب بـه ایـن پیشـنهاد نـگاه 
گـذار خواهـد شـد. کـه ایـن بسـته کار هـم بـه شـرکت وا کـردم  نگذاشـتم و اضافـه 

که با قاطعیت  ح بود  به این ترتیب این جلسـه اولین جلسـه ای در طول 4 یا 5 سـال طر
کـردم و در ایـن تصمیم گیـری  و تنـدی نسـبت بـه دیگـران راه یـک سـال آینـده را ترسـیم 
جـای بحـث نگذاشـتم. ایـن خاتمـٔه چندیـن مـاه و در مـواردی چندین سـال کوتاه آمدن 
در مقابـل زیاده خواهـی یـا بی ظرفیتی هـای مدیـران و کارمنـدان بـود. به گمـان من برای 
کـه ایـن  کنـون  گرچـه بـرای مـن ناسـالم. هـم ا ح بسـیار مفیـد و الزم بـود،  کار طـر سـامت 
یادداشـت را می نویسـم چشـمم به شـدت ناراحت اسـت و هنوز مسـئلٔه خونریزی شبکیه 
ع فشـارهای  خ داد عاج نشـده اسـت. امیدوارم در سـال آینده این نو که چند ماه پیش ر
کمتـر شـود و بـا ایـن سـبک مدیریـت و ایـن »غیـض« چنـد روزه و امـروز  روحـی بـرای مـن 
کار بگذارنـد؛ در ایـن  کار خودشـان را انجـام دهنـد و حرمـت بـه مدیریـت  هـم سـر بـه راه 

کارآمدتـر عمـل کرده اند. میـان تیـم مهنـدی بسـیار 

و  اربابـی  و  مکانیـک  مهندسـی  تیـم  بـا  گذاشـتم  جلسـه ای  مدیریـت  جلسـٔه  از  پـس 
کـردم. خواسـتم که خودشـان بـا آل ابراهیم  ح  چگونگـی بسـته کار محفظـه را بـا آنهـا مطـر
کار می بایسـت  کننـد. از دیـد مـن ایـن  کار را بررسـی  تمـاس بگیرنـد و جزئیـات چگونگـی 
کثـر 5 ماهـه تمـام شـود و بـه هنـگام آرام شـدن اوضاع سیاسـی و اسـتقرار دولت جدید  حدا

کنیـم. می توانسـتیم ادامـٔه طراحـی و طراحـی جزئـی را برون سـپاری 

کردیـم  نهایـی  را  اسـفند  مـاه  در  همـکاران  بـه  شـرکت  پرداختـی  تفصیـل  بـه  بعدازظهـر 
از  هـم  ایـن  رسـاندیم.  میلیـون   5۰ حـدود  بـه  را  میلیـون   9۰ حـدود  رقـم  کار  ایـن  در  و 

شـود. اصـاح  بـود  الزم  کـه  بـود  اربابـی  شـلختگی های 

بـه وضـوح رفتـار همـٔه مدیـران پس از جلسـٔه صبح عوض شـده اسـت. حقیقـت هم روی 
کـه  کـه دیگـر بـه حالتـی  کـه دوسـت دارم و امیـدوارم  دیگـری از خـودش نشـان می دهـد 
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ع امـروز صبـح الزم باشـد! خسروشـاهی  گـه گاه رفتـاری از نـو صبـح داشـت برنگـردد. شـاید 
کـه بـه هـر  از ایـن می کـرد  کـه قـدم می زدیـم سـعی می کـرد آرام باشـد و صحبـت  وقتـی 
حـال در جهـان سـوم ایـن گایه هـا و کم ظرفیتی هـا معمـول اسـت. امیـدوارم خودش هم 

گرفتـه باشـد! عبـرت 

91/12/2۷
یکشنبه

گذاشـتیم، روحیـٔه افـراد بـه خصـوص  کـه جلسـه بـرای حقـوق افـراد در سـال آینـده  امـروز 
حقیقـت، بـا قبـل متفاوت بود. آرامش بیشـتری داشـت، متعادل تر بـود و مقیدتر و رام تر! 
کـه مرور کردیم. حقوق های مشـابه در پژوهشـگاه در  بـه تفصیـل جدولـی تهیـه شـده بود 
کـه بـه افـراد داده شـده بـود. لیسـت پرداختـی ماه هـای گذشـته  سـال 9۰ و 91 قول هایـی 
کردیـم و  بـه مـورد بحـث  کفایـت می کـرد. مـورد  مـا  بـرای بحـث  امـا  نبـود  کامـل  گرچـه 
گفتـم هیـچ رقمـی بـه هیـچ عنـوان بیـش از اینهـا پرداخـت  کـردم و  رقـم نهایـی را تعییـن 
ع نامـه تهیـه  نخواهـد شـد مگـر این کـه مـن موافـق باشـم. عـاوه بـر ایـن قـرار شـد دو نـو
کـه توضیـح بدهـد مبنـای مـا بـرای ایـن حقوق ها چیسـت. دومی  شـود. یکـی بـرای همـه 
کاهـش چشـم گیری در  کـرده بودنـد و حـاال  کـه بـه نسـبت زیـاد دریافـت  بـرای آن افـرادی 
کـه پرداخت هـای اضافـی  گفتـم بـه اینهـا اطـاع داده شـود  دریافتـی آنـان خواهـد بـود. 
اشـتباه بـوده و مبنایـی نداشـته اسـت، و لزومی نـدارد مبالغ را بازگرداننـد، اما بدانند علت 
کار به نسـبت سـختی بـود و الزم بود همه  کاهـش دریافتـی بـه چـه دلیل بوده اسـت. این 

جـور نگرانـی در آن دیـده شـود. امـا باالخـره تمـام شـد.

ح خدمـات قـراداد سـه مـاه را تنظیـم  در جلسـه ای بـا تیـم مهندسـی و اربابـی جزئیـات شـر
کردیـم. کارهـای مبهـم را بررسـی کردیـم از جملـه محفظه و اپتیک فعـال و این که به چه 

نحوی در قرارداد بررسـی شـود. 

انتهـای  تـا  کـه چگونـه می توانـد  کنـد  را بررسـی  گام هایـی  بـه دقـت  اربابـی خواسـتم  از 
کند، و حقوق هـا را پرداخت  کنـد، فیش حقوقـی تعیین  فروردیـن قـرارداد افـراد را تنظیـم 
ع HSB را انجـام دهد. هنوز  کنـد. بـه عـاوه بایـد قبـل از انتهای مـاه پرداخت های موضو
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کارهـا از دسـتش در بـرود و نتوانـد بـه موقـع انجـام دهـد. واقع انـگاری خیـال  کـه  نگرانـم 
کـم اسـت. این جـا نیـز حا

کـه مشـکات شـرکت دانـش سـپهر را  کارگـر  گذاشـتم بـا اربابـی و مهنـدس  شـب قـراری 
بررسـی کنیـم؛ سـهامداران، نیـروی الزم بـرای حسـابداری و جلوگیـری از اشـتباه هایی که 

کـه بـه منـزل رسـیدم. شـش مـاه اول فعالیـت اتفـاق افتـاده. سـاعت 1۰ شـب بـود 

91/12/28
دوشنبه

ع هزینه هـای خدمـات را بـرای چنـد مـاه اول  صبـح جلسـه ای داشـتم بـا اربابـی. مجمـو
گذاشـتم با حقیقت بررسـی نهایی  کردم و  کرده بود. قدری چکش کاری  سـال 92 برآورد 

را انجـام دهـد. فـرم قـرارداد را هـم گذاشـتم دو نفـری بـا هـم بررسـی کنند.

مـن  بـرای  بیـدار  پیامـی مهنـدس  بگیـرم.  تمـاس  آل ابراهیـم  بـا  روز موفـق شـدم  میـان 
فرسـتاده بـود در مـورد محفظـه. گفتگوی تلخی داشـتیم. سـر حال نبـود. می گفت کاری 
کار!  گوته بـرگ سـوئد خواهـد بـود. نگفـت چـه  کـه از دو هفتـٔه دیگـر در  کـرده اسـت  پیـدا 
زندگـی شـوخی  فشـار  شـاید خدماتـی.  پاییـن.  کاری سـطح  بزنـم.  می توانسـتم حـدس 
کنـم.  کـه مـن نتوانسـتم بـه موقـع تصمیـم در مـورد محفظـه را اجرایـی  نیسـت. متأسـفم 
کاری نـرود تـا  کنـد و دنبـال هـر  ع چنـد ماهـی او را مشـغول  شـاید می توانسـت ایـن موضـو
کـه  ع خیلـی متأسـفم. بـد شـد  شـاید زندگـی آن جـا هـم سـرو سـامانی بگیـرد. از ایـن موضـو
کنـم. هنـوز هـم معلـوم نیسـت چـه وقت بتوانیـم پولی  کار را عملـی  زودتـر نتوانسـتم ایـن 

کنیـم. حیـف! بـرای او حوالـه 

بعدازظهـر بخـش مالـی قـرارداد چنـد مـاه اول سـال جدیـد را بـا اربابـی و حقیقـت نهایـی 
از مناقصـه بی خـود  گفتـم صحبـت  کـه  از چنـد روز پیـش  کردیـم. جالـب اسـت این کـه 
کـرد. حقیقـت هـم  کار خواهیـم  اسـت و بـا مجـوز هیئـت امنـا بـا همیـن شـرکت خودمـان 
کـرده اسـت.قبًا محکـم و بی ابهـام می گفـت راهـی جـز  راه هـای قانونـی بـرای آن پیـدا 

نداریـم! مناقصـه 
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قـرار گذاشـتیم چهارشـنبه بقیـٔه جزئیـات قـرارداد و نامه هـای مربوطه را سـه نفری نهایی 
کنیـم. سـاعت های آخـر سـال خواهـد بـود. امـا راهی جز ایـن نداریم. 

91/12/3۰
چهارشنبه

کبیسـه اسـت. سـال سـختی از هر جنبه برای من  بعدازظهر سـال تحویل می شـود. سـال 
ع خونریـزی چشـم - شـبکیه - و نیـز آریتمـی  کار رصدخانـه، سـامتی )موضـو بـود. فشـار 

قلبـی(، و بعضـی مسـائل شـخصی دیگر.

گرفـت، نـه در مـورد سـامتی  کمـی امـور سـامان  کـه در ایـن روزهـای آخـر  امـا خوشـحالم 
ح رصدخانه  کـه در ماه هـای اخیـر بـه صـاح طـر کـه در مـورد رصدخانـه. آن چـه را  خـودم، 
می دانسـتم انجـام دادم و بـا جدیـت الزم از نتیجـه راضـی ام. در زمینـٔه حمایـت مالـی از 
کـه آن را می گـذارم بـه حسـاب فشـارهای  ح در سـال جـاری چنـدان موفـق نبوده ایـم  طـر
کـرده ام  ح »سالم سـازی«  کنترلـی خـودم در مدیریـت طـر کشـور. امـا از دیـد  اقتصـادی بـر 
کنتـرل شـده و هدایـت  کنـون  کنـد ا ح آشـوب بـه پـا  کـه می رفـت در مدیریـت طـر و امـوری 
کار  گرفتـه ام. هـم مدیـران حـاال متمرکـز در  کـه الزم اسـت بـه عهـده  آن را مجـدد آن طـور 
کار خودشـان  کارمنـدان رام شـده اند و بـه  خـود می شـوند و مداخلـٔه بی جـا نمی کننـد هـم 
کار خـود ادامـه می دهنـد. جـدا از  می پردازنـد و بخـش مهندسـی هـم بـدون دغدغـه بـه 
کـه هنوز قـدری نگرانـم می کند امور   LTG ع آینـه و شـکایت احتمالـی فشـار مالـی و موضـو

دیگـر مهـار شـده اند و بـه سـمت مطلوبـی پیـش می رونـد.

بـا حضـور حقیقـت و اربابـی متـن قـرارداد بـا شـرکت نهایـی شـد. قـرارداد شـش ماهـه شـد 
نیسـت  قـرار  گرچـه  تهیـه شـود.  خ خدمـات  نـر و  مناقصـه«  »اسـناد  مـاه  از سـه  پـس  کـه 
امکان پذیـر  قـراردادی  چنیـن  بسـتن  پیـش  هفتـه  دو  تـا  باشـد.  کار  در  مناقصـه ای 
نمی نمـود، امـا فشـارها، تندی هـا، و جدیـت مـن باعـث شـد کوتـاه آمدنـد و پیگیری هـای 
کار امروز تمام شـد. مطمئن هسـتم هنوز بایـد بعد از تعطیات  روزانـٔه مـن باعـث شـد این 
کـه تحقـق آن هم کمتر با مشـکل روبه رو شـود. اربابـی هم این طور  روزانـه پیگیـری کنـم 

کنـد.    کار  کار می کنـد، امیـدوارم آرام آرام »بهتـر« هـم  بیشـتر 



خاطرات رصدخانٔه ملی ایران    341  

می کنـم،  تمـام  بی دغدغـه  را  سـال  کـه  خوشـحالم  می شـود  تمـام  سـال  کـه  حـاال 
ج از حیطـٔه قـدرت و مسـئولیت مـن هسـتند، از جملـه  کـه مانده انـد خـار دغدغه هایـی 
کـه انجـام دادم در ایـن هفته هـای  کارهایـی  پـول و انتقـال آینـه. باالخـره راضـی شـدم از 

آخـر.

---

قبل از رفتن به منزل برای مراسم سال تحویل

گاه مجـدد برگـردد  گاه  بـرای خـودم تصـور می کنـم چـه خـوب اسـت انسـان پـس از مـرگ 
کارهایـش آمـده  اسـت، و بر سـر کشـورش. هفتٔه  و ببینـد چـه بـر سـر خانـواده، دوسـتان، و 
پیـش بـه خانـواده می گفتـم چـون خیلـی خسـته ام بـدم نمی آیـد یـک ماهـی از شـما دور 
کـه مـرده ام.  کنیـد  کـوه و روسـتاها بگذرانـم. اصـًا فـرض  گـذار در  گشـت و  بـه  شـوم و 
کـه برگـردم گویـی از دنیایی دیگر برگشـته ام. خوشـحال  چـه می کردیـد؟ پـس از یـک مـاه 

نمی شـوید؟

کـه از آن  سـناریوی جالبـی بـود. امـروز صبـح هـم در راه الرک بـرای خـودم تصـور می کـردم 
دنیـا برگشـته ام. شـب عیـد. تهـران خلـوت و هـوای تمیـز. ایرانیـان ماننـد هـزاران سـال 
پیـش هنـوز هسـتند و نـوروز را برگـزار می کننـد و شـادند! پـس البـد هـزار سـال دیگـر هـم 
همین طـور! چـرا چنیـن نباشـند؟ از فکـر و تفکـر خبـر چندانـی نیسـت، از آرامـش الزم برای 
کـه فشـارهای اقتصادی  رشـد تفکـر هـم خبـر چندانـی نیسـت، امـا از شـادی چـرا در حالـی 
کت تر از  کت اسـت، سـا کم نیسـتند. این هم نوعی زندگی اسـت. الرک هم سـا و سیاسـی 
همیشـه. رصدخانـٔه ملـی هـم بـه جایـی رسـیده که باالخـره راه خواهـد افتاد، با مـن یا بی 
کـه از آن دنیا برگردم و  مـن. در ایـن دنیـا باشـم یـا آن دنیا. اما شـاید لذت بیشـتر آن باشـد 
کـه حداقِل ارزش  در اولیـن نورگیـری حضـور داشـته باشـم و افـرادی را برای افتتاح ببینم 

را بـرای فکـر و خـرد قائـل باشـند. ایـن روزهـا کمتـر کسـی را ایـن گونـه می بینـم!

ساعت 11:3۰ روز 3۰ اسفند!

اتمام دفتر دوم.








