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تعریف « راگیری اشتغال فبرنامه»تر شدنِ طرح کارورزیِ دولت، که ذیل طرح بزرگبا اجرایی :پروبلماتیکای مقدمه

شده است، بحث بر سر عواقب مثبت و منفی این برنامه باال گرفته است. طبعاً دولت، و مشخصاً وزارت تعاون، کار و 

ی بیکاری بحران هر دم فزایندهکنند و آن را به اقتضای رفاه اجتماعی که طراح برنامه است، از ابتکار خود دفاع می

تاً چشمگیر خودِ نام نسبکنند و ثبتالتحصیالن بیکار معرفی میی بحران فارغحل مؤثری برای کاستن از گسترهراه

ر، گیرند. در برابهای کارورزی را شاهدی بر اقبال عمومی بازار کار به طرح یادشده میالتحصیالن در سامانهفارغ

ناپذیر طرح کارورزی در تعمیق مصائب نیروهای کار در ن کارگری و اجتماعی بر پیامدهای جبراندانشجویان و فعاال

ش سازی استثمار علنی نیروی کار جوان و تضعیف بیاند و اجرای آن را، به درستی، مسبب قانونیایران دست گذاشته

 دانند. سرنوشت طرح کارورزی به سرنوشتا میهها و کارخانهها، کارگاهنیروهای کار در نگاه« موقتی»از پیش جایگاه 

 ی نیروهای موافق و مخالف آن بستگی دارد.  تنش پیکارجویانه
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افیای اش و با نظر به منطق مشترک آن در جغرهای مشابه جهانیی ایرانی طرح کارورزی با نسخهبا توجه به قرابت نسخه

های جهانی به آن را در اینجا بیاوریم. راس پرلین، نویسنده نشای از واکجهانگستر نظام سرمایه بر آن شدیم تا نمونه

ملت کارورز: چگونه در اقتصاد قشنگ نو هیچ چیز کتاب مهمی نوشت به نام   1122شناس آمریکایی، در سال و زبان

دن ش. پرلین در این کتاب به تفصیل، به اتکای شواهد و قرائن تجربی، فراگیراندک بیاموزیمبه دست نیاوریم و 

نیست را بررسی کرده و عواقب و اثرات آن بر اقتصادهای جهانی « کارِ بدون مزد»منطق  چیزی جزکه را ها کارورزی

ام را واکاویده است. راس پرلین در گفتگوی حاضر که بالفاصله بعد از انتشار کتابش انج  -به ویژه آمریکا و بریتانیا  –

هایی سمدهد که رانت و امتیاز از خالل چه مکانیگرفته است عالوه بر توضیح چگونگی استثمار کارورزان، توضیح می

ی یابندهی مخاطرات منطق گسترشکند.آنچه پرلین دربارها بازتولید میکشی ردر خود گروه کارورزان نابرابری و بهره

رگونه ی فقدان هکند بلکه به واسطهوبیش صدق میی ما کمای چون جامعهگوید نه تنها در قبال جامعهکارورزی می

کسانی که آماج  یی مستقل کارگری و تشکیالت دانشجویی فراگیر و تأثیرگذار و موقعیت به غایت شکنندهاتحادیه

اتحصیالن  اند، یعنی نیروهای کار به معنای اعم کلمه، ، و نیز ناکارآمدی نظام آموزشی و  خیل عظیم فارغطرح کاورزی

آمیزتر ر و مخاطرهسازتتواند به مراتب بحرانبند، و البته عدم تمکین به همان قانون، میبیکار و وجود یک قانون کار نیم

نفعان را برای استثمار بیش از پیش نیروهای کار بازتر بگذارد. روشن است برای ایان و ذیباشد وو دست کارفرم

گذرد به مطالعاتی تجربی، مستند و دقیق ی اجرای طرح کارورزی در ایران میاِشراف به آنچه مشخصاً دارد به واسطه

بر  منطق جهانگیر در برا« ما»قاومت و ایستادگی تردید به مهمپای مطالعات پرلین و دیگران نیاز داریم. چنین مطالعاتی بی

 استثمار و کنترل سرمایه یاری خواهند رساند. 

*** 

 

ی تواریخ فراموش شده و های او دربارهدر جنوب غربی چین است. نوشته« های هیمالیاییپروژه زبان»راس پرلین محقق 

ورسو  ، اخیراً توسطملت کارورزیباشد. نخستین کتاب وی، های از بین رفته در آمریکا، چین و اتحاد شوروی سابق میزبان

ها، چه دهی به آنی پاسخی مسائل و ابهامات کارورزی و نحوهمنتشر شده است. وی با جان بریسندن مالقاتی داشت تا درباره

 گویی داشته باشد. ودر قالب فردی و چه در قالب جمعی، گفت

 کنید  و چرا باید به آن اهمیت داد؟می ی کارورزی را تعریفشما چگونه مسئله-
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کنم. چگونه شما مردم را از سالنهای کنفرانس به معموالً من آن را چگونگی انتقال دادن جوانان از مدرسه به کار تعریف می-

ای های با آن مواجه است، و پاسخی من این پرسشی است که هر اقتصاد پیشرفتهآورید؟ به عقیدهمشارکت در اقتصاد می

ها به آن داده شده است. کارورزی اکنون، خواهی نخواهی، به عنوان پاسخی قراردادی به این پرسش فراوانی هم در طول سال

 . چنین در سایر کشورهای توسعه یافتهای در انگلستان و همدر حال ظهور است، به ویژه در آمریکا و به گمانم به طور فزاینده

ه عنوان ها بای که در بر دارد. کارورزیت برای پرسش از چگونگی وقوع این فرآیند و معانیبنابراین، این کتاب تالشی اس

ی برای ورود هاییافته، دروازهسفید در حال ظهور هستند. آنها در اقتصادهای توسعههای یقهی عملیاتی در بیشتر شرکتپروسه

سازد. کتاب یباشند مایی را که صاحب نفوذ و پرداختهای باال میهسفید هستند، که به طور روزافزونی جایگاهبه نیروی کار یقه

ای که رونق کارورزی به واقع تالش دارد طرحی از تاریخ تکوین و تصویری از اکنونِ این پدیده به دست دهد، همین لحظه

 کارهایی برای توقف آن پیشنهاد دهد.شتاب گرفته است، و سپس راه

ی سری که به مثابه پاسخی قراردادی برای مسئلهبه عنوان یک راه حل، به عنوان  غول بیچرا ما باید اهمیت دهیم؟ خب، 

 بینم. بنابراین، دست کمکار و غیرمنصفانه میهدایت مردم از مدرسه به کار ظاهر شده است، من کارورزی را معیوب،  اتالف

ام میان آنها توازن که من در این کتاب سعی کرده حلی مرجح نیست. ضرورتاً دو رویکرد وجود دارداش راهدر ظاهر اکنون

ای که اکنون اجرا این دو همیشه آسان نیست. رویکردِ نخست این که کارورزی، به گونه 1ایجاد کنم. دیدن به هم پیوستگی

 ساختنکند. کارورزی شامل محروم شود ناعادالنه است و اصل اساسی پرداخت عادالنه برای یک روزِ کاری را نقض میمی

حریف تر بازار کار را تها و حقوق اساسی کارشان شده و در سطحی کلیاند از حمایتپذیر که تازه وارد بازار کار شدهمردم آسیب

 شود. سان که وجود دارد، ضعیف و بد اجرا میکند. بنابراین یک استدالل این است که کارورزی، بدینمی

است که غیرکارورزان، کسانی  2ز است، نظام کارورزی نوعی نظام  اجرا در قبال پرداختبنا بر رویکرد دوم، که مرتبط اما متمای

حرک ی پیامدهای جدی برای تشوند. این نظام در بر دارندهتوانند این پرداخت را انجام دهند ضرورتاً بیرون گذاشته میکه نمی

نند سیاست، رسانه، هنر، سینما و سرگرمی. من فکر ها در جامعه است، ماای از پرنفوذترین حرفهاجتماعی، برای مجموعه

یابی کنم مهم است که هر دوی این رویکردها را در ذهن داشته باشیم. این بدان معنی نیست که من باور داشته باشم دستمی

ارد باید این وای که هرکسی بتواند به نحوی بدون پرداخت کار کند. در برخی مباید به طور دراماتیکی گسترش یابد، به گونه

 سفید انجام داد، اما چنین چیزی نباید مانند امروز فراگیر و عمومی باشد. کار را برای ورود به نیروی کارِ یقه

گونه که اشاره کردید ی آغاز آنند، و هماناند یا در اندیشههم اکنون، گروهی از جوانان وجود دارند که کارورزی را شروع کرده-

 ای برای کسانی دارید که اکنون در این وضعیت قرار دارند؟باشند. چه توصیهها بدون مزد میرزیبسیاری از این کارو

                                                           
1 inter-related 
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یار ی دیگری به جز ورود به دنیای کار بدون مزد ندارید، بسبینید هیچ گزینهتوانم بگویم این است که اگر میچیزی که من می

آن هم در شرایطی که واقعاً ضروری باشد.  -حداکثر چند ماه-ار محدود محتاطانه گام بردارید: با احتیاط زیاد، برای زمانی بسی

ار نماید، نیفتید. اگر در حال انجام کها میانتهای کارورزیشود، و شما را گرفتار تسلسل بیخوانده می« دام کارورزی»در آنچه 

روید و ت داشته باشید که نزد رئیستان بکنید، شجاعکنید کمک میواقعی و باارزشی هستید و به سازمانی که در آن کار می

ن کار را در روز توانید ایالبته شما نمی». کنم باید  مزد دریافت کنمتوانید حقوق بدهید؟ برای کاری که من مینمی»بگویید: 

نجام دهید، یا انخست انجام دهید، به ویژه اگر دانسته وارد این موقعیت شده باشید. اگر بنا به دالیلی نتوانستید این کار را 

 کارورزی حتماً یک شکایت پر کنید یا به یک دادگاه کار سر بزنید. ی حرفتان مقبول واقع نشد، در پایان دوره

 دهید، مستحق حداقل دستمزد هستید وبه طور کلی، حقوق خود را بشناسید. متوجه باشید که اگر یک کار واقعی انجام می

دانم که در بریتانیا قانون محدودیت شش ساله وجود دارد، بنابراین اگر شما پنج د. من میحق قانونی برای مطالبه آن را داری

ی دعوی کنید. البته بسیاری از کارورزان میلی به انجام  چنین توانید برای مزدتان اقامهاید، میسال پیش کارورزی انجام داده

ی من برای افراد جوان که با این تصمیم مواجه ند. اما توصیهکنکار می 3نامهکاری ندارند، چرا که آنها برای کسب توصیه

شوند این است: اگر مجبور هستید؛ این کار را محتاطانه انجام دهید، اما حقوق خود را نیز بشناسید. بدانید که این نظامی می

 ق و صحت آن نیست.  است که از ریل خارج شده، که شاید شما به دلیل احتیاج به آن تن دهید، اما این دلیل بر صد

د ای که دارنوالدین، با تاکید بر ارزش انجام کار مزدی، نقش مهمی در این موضوع دارند. در بسیاری موارد، مردم از کار مزدی

هایی یا کارورزی 4شان به مشاغل به ظاهر مرتبط با زندگی شغلیکنند و تمامی توجهبه دلیل پست یا خرد بودن آن غفلت می

تن توانند نقشی اساسی در متمرکز نگه داشکنم والدین میکه ممکن است بدون دستمزد باشند. اما من فکر می شودجلب می

شان بر هدفِ داشتن درآمدی دائمی، و نتیجتاً جایگاهی واقعی در جامعه، ایفا کنند: احساس ثبات که همراه با درآمد، فرزندان

 آید. استقالل مالی و نتایج آن به وجود می

رسد توافقی کلی در کار باشد، که در کتاب شما نیز به وضوح مورد حمایت قرار گرفته است، مبنی بر این که ه نظر میب-

کنند که این وحشتناک است و چیزی باید عوض شود. ما مشکالتی در این زمینه وجود دارد، و بسیاری از مردم گله می

تواند آنان را بیش از حرف زدن کند. با این حال چه چیزی میصدا می ی این موضوع سروچنین حکومتی داریم که دربارههم

 به سوی عمل سوق بدهد؟ چه چیزی باید اتفاق بیفتد؟

عداد زیادی کنم اگر تای از فشار و اجبار خلق کنند. من فکر میچیزی که باید اتفاق بیفتد این است که خود کارورزان صحنه

ی کارفرمایان یا بیرون از پارلمان یا کنگره در آمریکا گردِ هم بیایند، تاثیر قابل توجهی خواهد از آنان در جایی خارج از محدوده
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ن رسد. کارورزان خود را به عنوان افراد یا عاملیمسئله برای بسیاری از مردم نسبتا انتزاعی به نظر می داشت. در شرایط موجود،

 گیرند، و نه چیزی بیشتر به عنوان یک گروه. های خود را میبینند که تصمیمآزاد می

کنم عمل اتفاقی بیفتد. من فکر می ها در این مورد انجام شده بدون آنکهفرسائیها و قلمهمانگونه که گفتید، بسیاری حرف

حکومت باید همراه با فشار و الزام باشد و قلب موضوع را نشانه بگیرد، یعنی عقب راندنِ فرهنگ در حال ظهور کار بدون مزد. 

بر این مسئله انگشت نگذاشته، چرا که به همه مشاغل بدون  [یک وبسایت دولتی استکه ] 5«آموختگان مستعدمجمع دانش»

ونی هایی که شاید حتی غیرقانی انتشار داد، از جمله طرحمزد اجازه حضور داده است. این وبسایت تقریباً به هر چیزی اجازهدست

ت کنند در دهند باید مزد دریافکه کسانی که کار واقعی انجام میبودند. بنابراین به گمان من واقعاً اجماعی بنیادین بر سر این

کننده باید این اجماع را جدی بگیرد، و دست به اقدامی تعیین 6چون نیک کلگمداری همیاستکنم سکار است، و فکر می

 بزند. 

های عمومی، شود. ابهام درباره خود واژه، درباره وضعیت اشتغال کارورزان، سیاستاز ابهام ظاهر می 7در کتابِ شما، تِمی-

دهنده برای کتابتان گفتی است: آیا آن را به عنوان تم سازمانهای کارگری. این امر مایه شواکنش دانشگاهها و اتحادیه

 آمد؟استفاده کردید یا چیزی بود که از دل تحقیقتان برمی

با  کنمدانستم. تصور میکنم ابهام در ذات خود موضوع جای داشت، اما زمانی که کار را شروع کردم این را نمیمن گمان می

ی که داشت. و زمانباید وجود مینِ مشاغل بدون دستمزد شروع کردم. چنین درکی نمیی منصفانه بودقضاوت واضحی درباره

شروع به گام نهادن در مسیر کردم متوجه شدم که هیچ تعریف واضح و کامال مقبولی از چیستی کارورزی موجود نیست، 

ی بابِ ی مبهم، یک سیگنال، یا لغتواژهتر یک رود و در واقع بیشهای گوناگون به کار میفهمیدم که این کلمه برای موقعیت

روز است، فهمیدم آمارهایی که وجود دارند نیز، شاید به دلیل فقدان این تعریف، معتبر نیستند. و سپس هنگامی که شروع به 

به  عشناختی آن کردم، در حقیقت به این نتیجه رسیدم که این موضوگفتگو با کارورزان و فکر کردن درباره معانی کلی جامعه

سنگ واضح و سرراست نیست. و فهمیدم که با تمام اوصاف، کارورزی اساساً ی کودکان ده ساله در معدن زغالی مسئلهاندازه

بهم فهمیده ای مشوند. بنابراین، گمان میکنم کارورزی باید به عنوان پدیدهتوافقی داوطلبانه است که دو طرف به آن وارد می

 شود. 

گونه که شما اشاره کردید، ابهام در قلب این موضوع جای دارد. کارورزی، تا جایی که نوعی مدخل برای ورود به دنیای همان

ی کاری بدون مزد سپری شود، و فرد در ای از امتیاز و استثمار است. حتی اگر این دورهرود، آمیزهسفیدها به شمار مییقه
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، عالوه 9«ی دانشگاهیبرنامه»شوند، یعنی خوانده می CPکارورزان دیزنی ]قرار داشته باشد  8میزهخور یا ریزهجایگاهِ توسری

وارد زندگی شغلیِ  ،[شودنیز گفته می 10خورهای کمپانی، زندانیان شرکت، یا پسماند دانشگاهیها توسریبر این به آن

یا کسانی  شوند، کارورزانشوید که سایرین به آن دسترسی ندارند. در یک سو، برای کسانی که به آن وارد میسفیدی مییقه

رانند، گذکار است. از سوی دیگر آنان که این مرحله را از سر نمیاند، نظامی معیوب و اتالفکه کارورزی را به پایان رسانده

 شوند که در بلند مدت حذف شوند.شوند، با این خطر مواجه میی به این آیین بیگاری نیز راه داده نمیآنانی که حت

یابیم و چه اندازی در برابر خود میتر از آمریکا است. ما چه چشمسال عقب 5شود که بریتانیا در این چرخه حدود گفته می-

 کشد؟چیز انتظار انگلیس را می

فروشند، چیزی که حدود ده ام که در بیزینس کارورزی کارورزی میده در انگلیس شدههای سودپانیمن متوجه رشد اخیرکم

مرتبط  المللیتر به کارورزی بینرسد در اینجا تازه ظهور کرده است، و بیششد، و به نظر میسال پیش در آمریکا انجام می

ها به شرکت گردند، و والدین آندر تابستان به دنبال کارورزی می هایی دارید کهالتحصیلاست. مثالً شما دانشجویان یا فارغ

فاعی، یعنی کنم رشد این فعالیت انتپردازند تا آنها را در جایی در چین یا استرالیا به کار بگیرند. بنابراین من فکر میپول می

های کند، و حتی رشد مزایدهتبعیت میخرید و فروش کارورزان، متاسفانه چیزی است که در آن بریتانیا از مدل آمریکایی 

رسد برگرفته از چیزی باشد که چندین سال اتفاق افتاد، به نظر می 11کارهاکارورزی، مانند آنچه امسال در حکومت محافظه

 پیش در آمریکا آغاز گشته بود.  

 ن افراد نه تنها مزدی دریافتتر، چیزی که من میبینم فرهنگ گستاخانه و رو به رشد کارورزی است، که در آبه طور کلی

تر در چنان بیشای هستیم، همکنند بلکه برای کار کردن باید پولی هم پرداخت نمایند. ما شاهد رشد کارورزی زنجیرهنمی

یشتری رسد مردمان بآمریکا، یعنی جایی که برای چندین سال این زنجیره جریان داشته است. و امروزه در انگلیس به نظر می

ی کوچکی از بهشت، را پیدا کنند. چنین دهند، بدین امید که کار تمام وقت، یعنی قطعهر یا پنج کارورزی انجام میسه، چها

نفوذ  نوردد، تحتمیتری را درهای بیششود، هر روز کرانتر میتر و بیهودهنماید که فرهنگ کارورزی در انگلیس نامعقولمی

وز دارد. هررد رو به افزایشی از جوانان را دست کم برای یک بار به خود مشغول میگیرد و درصها قرار میبیشتر دانشگاه

 گردد.تر و مضرتر میفراگیرتر، گستاخ

است  12رسد دم و دستگاه دانشگاه دریمزهایی که در کتاب شما بیش از همه برای من هشداردهنده به نظر مییکی از مثال-

 ای که شما از آنکند(. پروسههای بدون مزد پول دریافت مییابی به کارورزیای که هزاران دالر از مردم برای دست)کمپانی
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آموزش  شود، با آنچه با الگویتر میرسد به خاطر اینکه خرید و فروش کارورز روز به روز پذیرفتهکنید، به نظر میصحبت می

یه، و ی دولتی، چندبرابر شدن شهرکند: فقدان سرمایهنسبت برقرار می -به ویژه در انگلیس -باشد عالی در حال رخ دادن می

 پروا درباره آموزش عالی به مثابه دروازه ای به محیط کار ...ی بیگرایانههای فایدهایده

 قطعا. من فکر میکنم برقراری این ارتباط اهمیت حیاتی دارد.

آورد هستیم. آید و بالیی که این تغییرات بر سر جوانان میگر تغییراتی که بر سر آموزش عالی میهما با حداکثر دقت، نظار -

دانیم چند دهه سابقه دارد. بنابراین میان بالیی که بر سر آموزش این روند در نوامبر گذشته آغاز نشده است، بلکه چنان که می

 افتد نوعی پیوستار در کار است. انشجویان میالتحصیلی دآورند و اتفاقی که پس از فارغعالی می

ی و افکارش درباره 13های گری بکرتر چیزی است که من رد آن را تا ایدهدر این کتاب، تبارشناسی فکری این گرایش بزرگ

ه نظر ها رواج یافت، ولی بدر میان اقتصاددان 1960ی ای که نخستین بار در دههکنم، نظریهی انسانی تعقیب میسرمایه

، مخصوصاً با رونالد ریگان، اتفاق 1980ی وحوش دههدر ایاالت متحده حول 14رسید ورود واقعی آن به گفتمان همگانیمی

هایشان ی گسترده برداشته شده و بر دوش جوانان و خانوادهی اساسی این است که بار باید از دوش حکومت و جامعهافتاد. ایده

ارند گذاری کنند، والدین نیز ناچگذاری است. جوانان باید روی خودشان سرمایهی سرمایهدرباره گذارده شود. رتوریک آن سراسر

آل در آمریکا ، زمانی که ایده1960ی گذاری کنند. یادمان نرود که رتوریک غالب، حتی در سراسر دههروی فرزندانشان سرمایه

آل ناپدید شده است. نرخ بود. اکنون آن ایده 15«ج برای همهکال»تحصیالت عالی دانشگاهی بود، مبتنی بر چیزی شبیه به 

هاست که در آمریکا ثابت مانده است. این ایده که چه کسی باید برای منفعت چه کسی ها دههالتحصیلی از کالجفارغ

ز خالل تغییر در ا گذاری کند از بنیان تغییر کرده، و این روند تغییر بسیار ظریف بوده است. بخش بزرگی از تغییراتسرمایه

 شود، اجرایی شده است. ی آموزش چگونه پرداخته میای بنیادین در اینکه هزینهرتوریک، و سپس دگرگونی

ی آموزش رایگان تا هجده سالگی وانتهای دبیرستان سر جای خودش شود که ایدهبه این ترتیب، اکنون در آمریکا مشاهده می

هایشان به پایان رسیده است. به آموزان و خانوادهگذاری روی دانشاست که سرمایهاست، ولی پس از آن، درک عمومی این 

ی کارورزی در شوند، و هزینهالتحصیل میها هزار دالر بدهی دانشجویی فارغتوان دید که با دهاین ترتیب افرادی را می

، شود. کارورزی، بدون قید و شرطی پرداخته میبسیاری از موارد با دوبرابر شدن بدهی دانشجویی، یا افزایش میزان بدهکار

گذاری از قبل از و حقیقتاً در اکثر موارد این سرمایه-دهد که فرد در آموزش عالی انجام می« گذاریسرمایه»از این  برآمده

یری گردد. یادگیا امتداد آن تلقی می -شود های گوناگون فرد پس از خروج از گهواره انجام میتحصیالت عالی و در فعالیت

نویسی، کسب تجارب در سایر کشورها و چیزهایی از این دست، که همگی های خارجی، اشتغال به اشکال متفاوت برنامهزبان
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شوند که انسانی خلق شود که بتواند در رقابت مثالً بسیار ی خانواده یا شخص جوان قرار دارند با این هدف انجام میبر عهده

 دوام بیاورد.شدید اقتصاد جهانی 

رسد که افراد خاصی در بریتانیا، با نگاه به تأثیرات این رتوریک در ایاالت متحده، در حال جذب به این ترتیب چنین به نظر می

اند که بسیاری از افراد، زمانی که مجبور بشوند، این بار را بر دوش خواهند اند، و به درستی نتیجه گرفتهو پذیرفتن آن بوده

که  ی تحصیالت عالی را دارد، زمانیی متوسط و متوسط باال که توان پرداخت هزینههای طبقهتردید خانوادهی بیکشید. یعن

گوید که شما باید روی پای خودتان بایستید، ها میدهد و به آنکشد و انصراف میببینند حکومت از این عرصه عقب می

شان خواهند فرزندانچنان میکشند، چرا که همها این بار را به دوش می. آنکنندی کارورزی بدون مزد را نیز پرداخت میهزینه

رگونی ی این دگکه در ظاهر، آموزش عالی ایاالت متحده در نتیجهبه موفقیت نائل شوند. با چنین الگویی، با توجه به این

رای انداختن این اند بتثنایی به دست آوردهکاران در بریتانیا فرصتی اسرسد که محافظهاساسی فرو نپاشیده است، به نظر می

ف گویند نیازی به صرها میها. آنتر آوردن آنها در جای کنونی، یا حتی پایینبار به گردن دیگران، و نگه داشتن مالیات

انجام دهند، خواهند نشینی کرد و اجازه داد مردم هر کاری که میها عقبتوان از این حوزههزینه برای این موارد نیست، می

 هایی را ندارند، به سادگی به هیچ جایی نخواهند رسید. گذاریو کسانی که امکان چنین سرمایه

 

ی مختلف هاتوانیم برای کارآموزان دارای زمینهنهایتاً، سؤالی که یکی از خوانندگان ما در توییتر پرسیده است: چگونه می

گیری یک کمپوزیسیون طبقاتی محدود و خطرناک س قرار بگیرند و از شکلشرایط آن را فراهم آوریم که با یکدیگر در تما

 جلوگیری کنیم؟

های ی کارورزیکنم که به سادگی بتوان  با زدن یک سویچ به منظور مزدی کردن همهسؤال خوبی است. من تصور نمی

که  ر اوقات بیش از آنکه به چیزیبدون مزد، این مشکل را حل کرد، زیرا چنان که نیک کلگ خود گفته است کارورزی بیشت

شناسید مرتبط است. مسئله دسترسی واقعی به این جایگاهها و اشغال آنها دانید ارتباط داشته باشد، به کسانی که میشما می

 به خودی خود، حتی پیش از آنکه مسئله دستمزد مطرح شود یکی از مهمترین مسائل است.

های خدمات مدنی در بریتانیا با فرآیندهای تقاضای کامال تبلیغ عمومی همه کارورزی یکنم که مثال ایدهمن واقعا گمان می

ها. درباره حداقل برای این مجموعه از کارورزی –گشوده و شفاف، در اصل باید برخی از این مشکالت را از بین ببرد 

وجود دارد.  گیریل معمولی هستند، نوعی آسانکارگیری ارتباطات برای دستیابی به آنهایی که فراتر از مشاغها و بهکارورزی

گردد. موقعیت رسمی ندارد و قاعده و غیررسمی است و به نوعی از دیده پنهان میکنند کارورزی چیزی بیمردم احساس می

ست ورسد کسی بر آن نظارت داشته باشد یا توجه چندانی به آن بکند. مثال به اینکه مردم با رغبت که از یک دبه نظر نمی
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ر زمانی که بدانند مسئله بر س [حتی]کنند که به فرزندشان یک موقعیت کارورزی دهد، یا اینکه خانوادگی درخواست می

 احساس راحتی کنند.  [باز هم]معیشت واقعی یا یک شغل معمولی است، احتمال دارد 

ها و مؤسسات غیرانتفاعی در واقعیت به سمت شفافیت و گشودگی، یعنی بنابراین فارغ از سوق دادن واقعیِ حکومت، شرکت

ها، شان و صراحت درباره چگونگی تقاضا دادن برای این موقعیتهایسایتهای کارورزی روی وببه سمت قرار دادن موقعیت

گذاران اصلی با اعطای جایگاه به خویشاوندان این افراد استفاده تطمیع سرمایهالزم است از کارورزی به عنوان فرصتی برای 

های امنا امکان پیدا نکنند تا از کارورزی به مثابه فضایی برای رها کردن خواهرزاده یا ها و هیئتمدیره نشود و هیئت

رای تقاضا های واضح بمنصفانه، سیاست ی دسترسی شفاف وشان در طول تابستان بهره گیرند. از یک سو، مسئلهبرادرزاده

ی ی افراد با کارورزی، و طریقهی تغییر دادن فرهنگ مواجههدادن و چیزهایی از این قبیل مطرح است و از سوی دیگر، مسئله

 صحبت کردن در این باره. 

 

 ای است از:این مطلب ترجمه 

http://www.newleftproject.org/index.php/site/article_comments/privilege_and_

exploitation 

 

 


