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دانشگاه تهران

چند وقت پیش، قبل از مجازی شدن دانشگاه ها با یکی 
تازگی  به  دوستم  داشتم.  جالبی  مکالمه ی  دوستانم  از 
از  یکی  در  را  سازمانی"  تفکر  و  "مدیریت  دوره ی  یک 
می دهند،  آموزش  را  مطالب  نوع  این  که  وبسایت هایی 
که  می گفت  هیجان  با  برایم  و  بود  رسانده  اتمام  به 
پرورش  خودمان  در  را  سازمانی  تفکر  می شود  چگونه 
بدهیم. یکی از اولین مطالبی که گفت (که پیش فرض 
یک  افراد  که  بود  این  بود.)،  بعدیش  نتیجه گیری های 
سیستم سازمانی، باید منافع و موفقیت های خود را در 
گرو موفقیت کل مجموعه ببینند و نه در گرو موفقیت 
فردی. به بیان دقیقتر در علم تفکر سیستمی، "سالمتی 

و بقای خود را در گرو بقای سیستم ببینند."

از او پرسیدم آیا این رابطه یک طرفه است؟ 

یعنی نباید طوری باشد که سیستم هم بقا و سالمتی 
خودش را در گرو بقای ما به عنوان اجزایش ببیند؟ 

ظاهرا دوستم در دوره ای که گذرانده بود، با این پرسش 
مواجه نشده بود. برایش یک مثال دقیقتر زدم: واضح 

یک  هم  با  سازمان  یک  مختلف  بخش های  که  است 
سیستم را می سازند. سازمان های مختلف (از خانواده به 
عنوان یکی از کوچکترینشان یا سازمان های بزرگ ملی) 
را  آن  نام  که  می سازند  را  سیستم  یک  یکدیگر  با  هم 
«کشور» می گذاریم. حال، کشور های مختلف با هم یک 
سازمان را می سازند که نام آن را «جهان» می گذاریم. 
کوچکترین  که  سیستمی است  بزرگترین  جهان،  این 
بخِش کوچکترین سازمان ها (یعنی افراد منفرد) را تحت 
تاثیر قرار می دهد. اما در این سازمان جهانی، اگر شاهد 

تضاد های آشکار باشیم، آن وقت چه؟

شدن  گرم  به  توجه  با  بیش  و  کم  همه  که  مثالی  یک 
زمین و اخبارش که این روزها در صدر است، می توانیم 
آن را درک کنیم این است: کارخانه ها باید کار کنند تا 
تولید زنده بماند و در نتیجه بشریت زنده بماند. این کار 
پرانتز  (در  می شود.  زمین  شدن  گرم  باعث  کارخانه ها 
بگویم که به اینجا که رسیدم، دوستم سریع گفت: خب 
جهان باید به سمت انرژی های پاک برود. من پرسیدم 
یعنی در بین این همه سازمان ها و دولت ها، هیچ کس 

نرسیده  ذهنش  به  رسید،  ذهنت  به  االن  تو  که  چیزی 
بود؟! تو اولین نفری هستی که این موضوع را فهمیده ای؟! 
حتما موانع جدی در داخل خود این سیستم وجود دارد 
که نمی گذارد این اتفاق بیفتد.) گرم شدن زمین باعث 
نابودی بشریت می شود. یعنی یک تضاد فجیع در این 
این  ظواهر  دیگر  دارد.  وجود  تولیدی  جهانی  سیستم 

تضاد چیست؟ 

بی گناهی  انسان های  شدن  کشته  کشور ها،  بین  جنگ 
که در داخل این سیستم بدون این که خودشان بفهمند 
با تالش برای بقا، باعث نابودی خودشان می شوند. این 
که  نیست  چیز هایی  سر  از  هم  درگیری ها  و  جنگ ها 
«سودپرستی  مثل  مسائلی  با  را  آن  فردی  روانشناسی 
فردی» یا «خشن بودن رهبران» توجیه می کند. اگر 
این طور بود، با یک انتخابات ساده و انتخاب فرد A به 
جای B، کل این مشکالت حل می شد. مسئله این است 
که که کشور ها نه بخاطر «سودپرستی رهبران»، بلکه به 
دلیل بقای خودشان ناچار به نابودی بقیه هستند.کشور 
x باید تولید کند و اثر نهایی این تولید، زیر آب رفتن 

شهر های ساحلی کشور y است.

همین جنس تناقض ها را در سطح های بین شرکت  ها هم 
می بینیم. جایی که شرکت ها برای بقا، مجبور به رقابت 
در بازار سرمایه داری هستند. این رقابت از سر دلخواهی 
نیست. منطق سیستمی بازار آزاد این طور حکم می کند. 
سرمایه داران برای تامین سود، مجبور به رقابت در بازار 
آزاد هستند تا حذف نشوند. (چون جوامع سرمایه داری، 
اگر تولید سود نکنند، محکوم به شکست هستند.). آنها 
برای بهدست آوردن این سود و باقی ماندن، هر چقدر 
که بتوانند کارگران را استثمار می کنند: با حقوق کم، 
عقب انداختن پرداخت حقوق، افزایش ساعات کاری و... 
پس مجبور به رقابت هستند و بقایشان، در گرو نابودی 

بقیه است. 

حال باید پرسید کارگر، چطور می تواند «موفقیت خود 
را در گرو موفقیت سیستم ببیند؟» 

بایستند  سیستم  این  مقابل  کارگران،  این  نیست  بهتر 

واقعا  آن،  در  که  کنند  درست  سیستمی را  حتی  و 
موفقیت شان به موفقیت سیستم وابسته باشد، به جای 
این که با این «تفکر سازمانی» خودشان را گول بزنند؟

هدفم از مطرح کردن این مثال، آشنایی شما دانشجویان 
این جا،  در  ما  بود.  دانشجویی  کتابخانه ی  جو  با  جدید 
اجتماعی،  مسائل  درباره ی  و  می شویم  جمع  هم  دور 
به  و  می کنیم  گفتوگو  هم  با   ... و  سیاسی  اقتصادی، 
افرادی  برای  محلیست  جا،  این  تبادل نظر می پردازیم. 
یک  مشکالت،  و  اتفاقات  ظواهر  پس  از  می خواهند  که 
فکر  ریشه هایشان  و  آن ها  ذات  به  و  بیایند  باالتر  گام 

کنند.

همینطور ما در این مکان، انواع حلقه های مطالعاتی را 
با محوریت خود دانشجویان برگزار می کنیم. موضوعات 
می آید.  بیرون  دانشجویان  نیاز های  دل  از  حلقه ها  این 
حلقه های روانشناسی، تاریخی، فلسفی، اقتصاد سیاسی و 
... از جمله  حلقه هایی هستند که با موفقیت در کتابخانه 
دانشجویی برگزار شده اند. حتی بعضی از این حلقه ها، 
از سطح یک جلسه مطالعاتی ساده گذر کرده اند و افراد 
حلقه، نتایج جلسات مطالعاتی خود را در قالب نشریات 

دانشجویی به چاپ رسانده اند.

خالصه که امیدواریم دانشگاه ها به زودی حضوری شوند 
و ما میزبان شما دانشجویان در این مکان باشیم. 

پردیس  فنی  دانشکده  دانشجویی:  کتابخانه ی  آدرس 
مرکزی، طبقه ی اول، روبروی سالن چمران.
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