مفھوم واقعيِ »طبقهی كارگر«
خسرو صادقي بروجني

»بورژوازي ھالهي مقدس تمام پيشهھايي را كه تا آن ھنگام گرامي شمرده ميشد و با ھراسي
توأم با وقار به آنھا مينگريستند ،دريده است .پزشك ،وكيل ،كشيش ،شاعر ودانشمند را كارگر
مزدبگير خود ساخته است(١)«.
اين تعبيري است كه ماركس و انگلس بيش از ١۵٠
سال پيش در »مانيفست كمونيست« ميكنند(٢).
غالب ـاً وقتــي از »كــارگر« و »طبقــهی كــارگر« و يــا
حتي خو ِد »كار« و نقـش آن در توليـد نعـم مـادي و
معنوي جامعه صحبت به ميان ميآيـد ،در مواجھـه
بــا كســاني قــرار ميگيــريم كــه تصــوري ذھنــي و
انتزاعي از اين مفاھيم دارند و اينگونـه مقـوالت را
تنھــا در »كارخانــه« جســتوجو ميكننــد .بــا ايــن
م ايـن مقـوالت اسـت كـه
پيشفـرض غلـط از مفھـو ِ
بسياري مباحت نظری مطروحه كه پاي در عينيـات
جامعـــه دارنـــد در پيشگاهشـــان نـــامفھوم جلـــوه
ميكند ،چرا كه با دنبالهروي از تصوير ارائهشـده از
»كارگر« توسط بسياري نيروھاي سياسي ،كـارگر
را به صورت مردي با اندام و بـازوانی سِـ َتبر ،لبـاس
آبي به تن و دستاني چركين و پينهبسته تصور ميكنند كـه در دسـتي داس و دسـتي ديگـر چكـش
ذھن »داس و چكش« كه تنھا »كـا ِر يـدي« را شايسـتهي
حمل ميكند؛ ھمان مفھوم نقشبسته در
ِ
عنــوان »كــارگر« ميدانــد! مفھــومي كــه پيآمــد منطقــی آن ھمانــا جــدا كــردن اقشــار وســيعي از
زحمتكشان از »طبقهی كارگر« است .لزوم پرداختن به مفھموم واقعيِ »طبقه كارگر« است كـه مـا
م درستي از » كار« دست يابيم:
را برآن مي دارد ابتدا به مفھو ِ
از نظر ھگل ،کار تنھا يک مفھوم اقتصادی نيست ،بلکه جنبهای مھم از حيات اجتماعی است ،از نظر
وی »کار« ابزاری است کـه بـه وسـيلهی آن انسـانھا بـه درک و فھـم جھـان دسـت مييابنـد .کـار،
ميانجي انسان و جھان است که از طرﯾق آن ،انسانھا به خودآگاھی ميرسند و جھان خود را تغيير
ميدھند .کار ،وسيلهی غلبه بر فاصلهی بين سوژه و ابژه است .کار ،ھمچون فعاليتی رھاييبخش
است که موجب ايجاد شبکهھای پيچيدهی وابستگي متقابـل ميشـود زيـرا کـه حاصـل کـار فـردی،
موجب تأمين نيازھای مادی ميشود وبه موازات آن ،آرزوھای اجتماعی را گسترش ميدھد.
به بيان مارکس نيز» :كار پيش از ھر چيز فرايندي بين انسان و طبيعت است ،فرايندي كه انسـان در
آن به واسطهي اعمالِ خويش سوختوساز خود را با طبيعـت تنظـيم و كنتـرل ميكنـد .وي بـا مـواد
طبيعي چون نيرويي طبيعي روبرو ميشود .او قواي طبيعي پيكر خود ،بازوھا و پاھا ،مغز و دستان
خــود را بــه حركــت در مــيآورد تــا مــواد طبيعــی را در شــكلي ســازگار بــا نيازھــايش تصــاحب كنــد.
درحاليكــه انســان از طريــق ايــن حركــت بــر طبيعــت خــارجي اثــر ميگــذارد و آن را تغييــر ميدھــد،
١

ھمزمان طبيعت خود را نيز تغيير ميدھد .وي توانمنديھايي را كه دراين طبيعت نھفته است تكامل
ميبخشد و اين نيروھا را تابع قدرت مطلق خويش ميكند ...بنابراين كار را در شكلي پيشانگاشـت
قرار ميدھيم كه منحصراً از آنِ انسان است .عنكبوت اعمالي را انجـام ميدھـد كـه بـه كـار بافنـده
شبيه است ،و زنبور با ساختن خانهھايِ مشبكي ِالنه ي خود رويِ دست بسـياري از معمـاران بلنـد
ميشود .اما آنچه بدترين معمار را ازبھترين زنبـور متمـايز ميكنـد ايـن اسـت كـه معمـار خانـهھاي
مشبكي را پيش از آنكه از موم بسازد در ذھن خود بنا ميكنـد .بنـابراين پيشتـر بـه صـورت ذھنـي
وجود داشت .آدمي نهتنھا در شكل مواد طبيعي تغيير پديد ميآورد بلكه قصدخود را ھمزمان در اين
مواد به تحقق ميرساند .و اين قصدي است كه او ازآن آگاه است «)(٣
در توضيحِ اين تعريف گفتن چند نكته ضروري است:
» -١انسان در آن به واسطه ي اعمالِ خويش سوختوسـاز خـود را بـا طبيعـت تنظـيم و كنتـرل مـي
كند ...تا مواد طبيعت را در شكلي سـازگار بـا نيازھـايش تصـاحب كنـد« و »از طريـق ايـن حركـت بـر
طبيعت خارجي اثر ميگذارد و آن را تغيير ميدھد«
آنچه از فحواي اين عبارت برمي آيد چنين است كه »كار« فعاليتي است آگاھانه و ھدفمنـد كـه بـي
مد ِد قواي فكري نميتواند باشد.
» -٢او قواي طبيعي پيكر خود ،بازوھا و پاھا ،مغـز و دسـتان خـود را بـه حركـت در مـيآورد«؛ چنـين
تعبيري در تقابل با نظري قرار ميگيرد كه كار را تنھا »كا ِر يديِ ساده« و استفاده از قواي جسماني
بدن ميپندارد ،قائل به مفھومي مكانيكي از كار است و كاربـدني را از كـارفكري و ذھنـيِ مغـز جـدا
ميكند و فاعلين كا ِر فكري چون بخش وسيعي از كارمندان را كارگر ندانسـته و آنـان را از »طبقـهی
كارگر« منفك ميكنند.
ماركس در دستنوشتهھاي  ١٨۴۴كه که در زمان خود شناخته و منتشر نشد و ﯾک قرن بعد منتشر
شد بخش مفصلي را به »كار مولد و كار غيرمولد« اختصاص ميدھد كه در آن ميخوانيم:
ي كارتحـت سـرمايه ) (real subsumption of labor under capitalيـا
»با تكامل يافتن شـمول واقعـ ِ
د عمـومي كـار بـه طـور
شيوهي توليد ويژهي نوع سرمايهداري اھرم واقعي فرايند عمومي كار فراين ِ
ھرچه فرايندهتري ،ديگر فرد كـارگر نخواھـد بـود .درعـوض ،ايـن نيـروي كـا ِر اجتماعـاً تركيـب يافتـه و
نيروھاي كار درحال رقابت و مختلفاند كه با ھم مجموعهي ماشين توليدي را تشكيل ميدھنـد كـه
به اشكال گوناگون در فرايند توليد كاالھا شركت ميكنند يا به عبارت دقيقتر در اين متن و چارچوب
محصولي را به وجود ميآورند .در اين مجموعهی توليدي بعضيھا با دست خود بھتـر كـار ميكننـد
وبعضي با سر )مغز( خود؛ يكي به عنوان مدير ،مھنـدس ،تكنولوژيسـت و غيـره ،وديگـري بـه عنـوان
ناظر و سومي به عنوان كارگر يدي يا حتّـي كـارگر رنجبـر .شـمار ھرچـه فزاينـدهتري از انـواع كـار در
ر سـازنده
مفھوم بالواسطهي كا ِر سازنده ميگنجد و تمام آناني كه مشغول انجام آنھا ھستند ،كارگ ِ
محسوب ميشوند؛ كارگراني كه به طور مستقيم توسط سرمايه اسـتثمار ميشـوند و تـابع فراينـد
كار و گسترش سرمايه ميشوند.
ر جمعــي ) (aggregate workerيعنــي بــه عنــوان تمــام اعضــاي
حــال اگــر كــارگر را بــه عنــوان كــارگ ِ
تشكيلدھندهي يك كارخانهی توليدي در نظر گيريم ،در آن صورت ميبينيم كه فعاليت جمعي آنان از
٢

نظر مادي منتج به مجموعهاي فراورده ھا ميشود كه به طور ھمزمـان كليتـي از كاالھـا را تشـكيل
ميدھند .در چنين وضعي ،شغل كـارگري كـه صـرفاً عضـوي از ايـن كـارگر جمعـي اسـت و ايـن كـه
فاصلهاي بيشتر يا كمتر از كـار يـدي واقعـي دارد ،فاقـد ھرگونـه اھميتـي اسـت .درعـين حـال امـا:
فعاليت اين مجموعه ي نيروي كار ،مصرف توليديِ بالفصل توسط سرمايه ،يعني فرايند ارزش زايـي
) (Valorizationبراي سرمايه و بنابراين توليد بالفصـل ارزش و تبـديل بالفصـل ايـن ارزش اضـافه بـه
سرمايه است(۴).
ازاين نوشتهھاي ماركس آشكار است كه او تنھا كارگران يدي را كارگر نميداند ،چرا كه »كار« را به
صورت مجموعهاي از كار اجتماعي ميبيند كه نه تنھا كارگر يدي ،بلكه مھندس ،تكنيسين و بخشـي
از مديريت در آن شركت دارند.
به بيان ارنست مندل» :ماركس بـر ايـن حقيقـت تأكيـد دارد كـه درنظـام سـرمايهداري ،كـار نبايـد بـه
صورت كار بدني )يدي( در نظر گرفته شود ،بلكه به صورت مجموعهاي از نيروي كار جمعـي يـا تمـام
آناني كه كارشان براي توليد يك فراوردهی نھايي ضروري است ديده شود .او حتـي مفھـوم »كـارگر
جلـي
مشترك و جمعي« و »كارگر ھمهجھاني« را از اين لحاظ به كـار ميبـرد ،فراينـد ايجـاد ارزش ت ّ
زمان كار مصرف شده توسط آنھايي است كه ضمن فروش نيروي كار خود به سـرمايهدار ،در رونـد
توليــد مشــاركت ميكننــد .ايــن "كــارگر ھمــهجھاني" بــه طورآشــكار از ديــد مــاركس ،مھندســين،
تكنولوژيستھا ،و حتّي مديران را در بر ميگيرد«.
ماركس در نوشتهھاي ديگر خود نه تنھا يك آموزگار ،بلكه يك مدير مدرسه و حتـي خواننـدهاي را كـه
در كاباره ميخواند يا نويسندهاي را كه در ازای دريافت مزد براي مؤسسهاي خصوصـي مينويسـد
عضوي از طبقهی كارگر ميداند.
آنچه موجب پيوند تمـامي ايـن مشـاغل در مفھـوم »كـارگر« اسـت ھمانـا بـرايِ ديگـري كـاركردن و
»فروش نيرويِ كار« اسـت .فـردي كـه بـراي لـذت خـود در خلـوت تنھـاييش آواز ميخوانـد »كـارگر«
نيست ،اما ھمين فرد اگر در كابارهاي براي امرار معاش خود خوانندگي كند »كارگر« است.
"مايکل لبوويتز" در کتاب خود ،فراسوی سرمايه ) (Beyond Capitalاصطالح کارگر جمعی مارکس را
به ھمهیِ بخشھای کار اجتمـاعی تعمـيم میدھـد و ھمـهی کارھـايي را کـه از نظرگـاه سـرمايه و
منافع آن مولد نيستند ،اما در واقع برای رشد و بازتوليد کارگر جمعي ضرورت دارنـد )ھمچـون بخـش
بھداشت و درمان ،آموزش و تحصيل ،نگھداری و پرورش کودکان ،نگھـداری و حمايـت از سـالمندان و
معلوالن جامعه و نظاير آن( از جمله کارھای مولد )ازنظرگاه اقتصاد سياسی طبقـه کـارگر( ارزيـابی
میکند و به اين ترتيب سعی دارد بر شکاف کارمولد وکار غيرمولد غلبه کند .از نظر او ،علت بررسی
محدود مـارکس از مقولـهی کـارگر جمعـی ايـن بـود کـه وی مشـغول پـژوھش دربـارهی آن بخـش از
کارگران بود که در عرصهی توليد سرمايهداری )توليد ارزش اضافي( به کار مشغول بوده و سـرمايه
ميانجی آنان و محصول کارشان بـود .امـا اقتصـاد سياسـي طبقـهی کـارگر در عصـر مـا وظيفـه دارد
پروژهی ناتمام تئوريک مارکس را به پايان برد .برای اين منظور بايد نگاه خـود را از عرصـهی توليـد بـه
ديگر عرصهھای کار اجتماعی نيز بگردانيم تا بتوانيم سياستھای راديکال طبقاتی را طرح کنيم.
به جز اين بحث بسيار مھم لبوويتز ،ديويد ھاروی نيز تالش کـرده تـا بـرای درگيرسـاختن بخـش ھـای
ديگر جامعه که در کار اجتماعي سھمی ندارنـد و از سـتم و سـرکوب نظـام سـرمايهداری در رنجانـد
٣

)تأثير فرعی خود بهخودیبودن شيوهی توليدی و سياست تضعيف قدرت نيروی کار که نياز به ارتش
ذخيرهی کار )بيکاران( و گروهھای حاشيهای و »بدردنخور« را ايجاد ميکند( طرحھايي قابلتوجـه و
ارزنده ارائه کند که برای بحث سازماندھي کارگر جمعی ،طبقهی کارگر و نيروھای پيرامونی آن حايز
اھميت وافر است.
الكس كالينيكوس) (۵معتقد است» :اين نکتهای حـائز اھميـت اسـت کـه تلقـی مـارکس از طبقـهی
کارگر را آنگونه نپنداريم که رسانهھا و کليشهھای آکادميک به عنوان کارگرانِ يدیِ مر ِد صـنعتی بـه
ما مینماياند ،بـرای مـارکس طبقـه بـر مبنـای رابطـه ميـان اسـتثمارکننده و استثمارشـونده تعريـف
میشد .ازاين منظر کارگر بودن مستلزم فقدان استقالل اقتصـادی در جھـت حفـظ خـود و بـر مبنـای
منــابع خــود اســت .پــس زندهمانــدن مســتلزم وجــود اجبــار در جھــت فــروش نيــروی کــار تــو بــه بنگــاه
سرمايهداری است و از آن روی که توان چانـهزنی بـرای کـارگر بسـيار کـم اسـت ،نتيجـهی ايـن امـر
استثمار تو خواھد بود .کارگر بودن در اين معنا مستلزم کار يدی در کارخانه نيست .مي تواند کـار در
دفتر ،بيمارستان ،مدرسه و يا دانشگاه باشد«.
حال اگر بخواھيم مسأله را ملموستر كنيم ،بايد بپرسيم :آيـا يـك مھمانـدار ھواپيمـا ،يـك خلبـان ،يـك
رانندهی كاميون ،يك پرستار ،يك روزنامهنگار ،يك خبرنگار ،يـك مھنـدس ،يـك كـارگر خردهفـروش ،يـك
محقق آزمايشگاه ،يك نظافتكار ،يك كارمند پستخانه ،زني كـه پشـت راﯾانـه نشسـته ،مـردي كـه
اجناس را از نيمه شب تا صبح روي قفسـهھاي سـوپرماركت ميگـذارد ،آن كـه ميـوه ميچينـد ،يـك
معلم و حتّـي يـك مـدرس دانشـگاه ،كـارگر نيسـتند؟ ازنظـر مـاركس ھمـهي اينـان كـارگر و بخشـی
جداييناپذيري از طبقهی كارگرند.
ھمهي آناني كه اغلب با عنوان »طبقهی متوسط« و »كارمندان« خطابشان كرده و سعي در مبـرا
كردنشان! از »طبقهی كارگر« داريم.
موضوعي كه بسياري افراد و حتّـي بسـياري از نيروھـاي سياسـي مـدافع حقـوق كـارگر از درك آن
عاجزند اين است كه» :كارمندان ھم به واسطهی قرار گرفتن در اردوگاه كـارمزدي و ھمچنـين عـدم
مالكيت ابزا ِر توليد و فروش نيروي كا ِر خـود ،بخـش عظيمـي از طبقـهی كارگرمحسـوب ميشـوند«.
عدمحضور يا عھدهدار بودن كارھايي كه دربخش خـدمات اجتمـاعي يـا توليـد نـرم )كارھـاي خـارج از
محيط كارگاھي و در زمينـهی ارتباطـات ،اطالعـات ،فضـاي مجـازي و تكنولـوژي( عمـل ميآيـد ھـيچ
مغابرتي با اين موضوع ندارد.
مســئلهی مھــم ،صــرفنظر از ھرگونــه تعريفــي از طــرف مجــامع آكادميــك يــا گروهھــاي سياســي و
اجتماعي ،تلقي خود كارمندان ازجايگاه واقعي شان است .ازنظر عام ،جايگاه كارمنـدان بـر اسـاس
نوعي منزلت و رتبهی اجتماعي است و عموماً تصور بر اين است كه كارمندان كسـاني ھسـتند كـه
در پشت ميزھاي ادارات يا درمكانھاي آموزشي و درماني به دور از شرايط سخت محيطي كارھاي
دفتري و تخصصي را انجام ميدھند و اصوال ً از كارگراني كه در ساختمانھا و كارخانجـات يـا معـادن
كار ميكنند سـروگردني باالترنـد و ھروقـت از شـدت كـار بـه تنـگ ميآينـد ميگوينـد ايـن كـار مـا از
عملگي بدتر است يعني كار يدي را به نوعي سختتر ار كار خود ميپندارند.
ھرچند كار يدي و تحمل سختي شرايط محيطي نيرو و توان باالي جسماني را ميطلبد و بـر ھمـين
اساس فرسودگي بيشتري به دنبال دارد اما شرايط ويـژهی كارمنـدي بـا منكوببـودنش درسـاختار
۴

سخت بوروكراتيك سـازماني و عـدمدخالت در ھرگونـه تصـميمگيري] [۶و سـدكردن ھرگونـه تـالش
د ناچيزش درنھاﯾت نوعي ازخودبيگـانگي و مسخشـدنش تفـاوت زيـادي بـا
براي احقاق ِحقوق ودرآم ِ
ديگر ھمطبقهايھايش ندارد.
تصور كنيد منشي فالن شركت يا فالن درمانگاه يا مطـب خصوصـي در ازای يـك مـاه كـار در شـراﯾط
تورمی و کاھش مدام ارزش پول ۵٠ ،ھزار تومان درامد داشته باشد .مقايسه كنيد با كـارگر مـاھري
كه در عسلويه يا ھركارگاه ديگري  ۵٠٠ھـزار تومـان درآمـد داشـته باشـد ،ايـن موضـوع الجـرم مـا را
بهنوعي ملزم ميكند كه بهعالوهی شرايط محيطي يا منزلت اجتماعي يا عدممالكيت ،معيارمان بـر
اساس درآمد يا برخورداری كاركنان از امكانات رفاھي و تأمين نيازھاي زنـدگي در ازای صـرف زمـان
كار مشـخص باشـد ،بـه گونـهاي كـه قشـربندي و تعيـين گرايشھـاي متفـاوت درون طبقـهی كـارگر
براساس درجاتي از استثمار صورت ميگيرد كـه اشـتراك آنھـا در مزدبگيـر بـودن بـهعالوهی مقـدار
مزدي كه دريافت ميكنند و بھرهمندي و يا محروميت آنھا از رفاه اجتماعي بر اساس ھمـين مـزد و
تفاوت در شرايط محيطي كار و صرف نيروي فيزيكي است.
ب كالم اينكه گرايشھاي درونطبقهاي را ديگر نميتـوان براسـاس فرمـول قـديمي كـارگر يـدي و
ل ّ
ر سي رايت ميلز جامعهشناس فقيد آمريكايي »يقه آبي« و »يقهسفيد« تعيين كرد،
فكري يا به تعبي ِ
چهبسا آن منشي نسبت به كارگر ماھر در درجهی باالتري از استثمار و محروميت باشد.
با چنين تعبيري از »كار« و »كارگر« است كه ميتوان »طبقهی كارگر« را نه طبقه اي در »اقليـت«،
َم مادي و معنـوي جامعهانـد؛ امـا خـود غالبـاً از
بلكه اكثري ِ
ت قاطع جامعه دانست كه توليدكنندگان نِع ِ
د نيرويِ كار از دست رفتهشـان
اين مواھب و سرمايهی عظيمي كه توليد ميكنند تنھا به قد ِر بازتولي ِ
در فرايند توليد نصيبشان ميشود .اكثريتي كه انـدك افزايشـي در دسـتمزد و مزايايشـان بـا ھـزار
ر يـك ِ نشـريات و اخبـار ميگـردد
تبصره و قانون و اليحه در صحن علني مجلس مطرح ميشود وتيتـ ِ
»اليحهي طرح ھماھنگ حقوق بازنشستگان«» ،پاداش و عيديِ كارمندان دولت« ...،تيترھايي است
كه ھر روز ميبينيم و ميشنويم ،تو گويي كه »لطفي« صـورت گرفتـه و منتـي نھـاده شـده .امـا از
ارزش افزودهھــاي ِ كــالنِ توليدشــده از ســوي ھمــين طبقــات و نحــوهی توزيــع آن صــحبتي بــه ميــان
نميآيد.
آنچه تحت عنوان »نانِ بخور و نمير« ازآن ياد ميشود در اين واقعيـت ريشـه دارد كـه تنھـا مقـداري
د
نصيبشان ميشود كه قادر به بقا و
ترميم قواي جسـمي و فكـريِ خـود بـراي بازگشـت بـه فراينـ ِ
ِ
»ارزشزاييِ سرمايه« ) (Capital Valorizationباشند و نه به اندازهاي كه آنان را قادر سازد تمـامي
استعدادھا و تواناييھاي خود را شكوفا سازند و كليهي نيازھاي انسانيشان تأمين شود.
پینوﯾسھا
 -١كارل ماركس وفردريك انگلس ،مانيفست كمونيست ،ترجمه حسن مرتضوي ،١٣٨٠ ،نشرآگه ،ص
٢٧٩
 -٢در تعبيری دﯾگر ،در دوران حاضر نيز دكتر اميرحسين آريانپور معتقد است» :در جامعهی
سرمايهداري روشنفكران و متخصصان را براي نوكريِ طبقهی حاكم تربيت ميكنند«.
 -٣كارل ماركس ،سرمايه ،ترجمه حسن مرتضوي ،١٣٨۶ ،نشر آگه  ،صص ٢١٠- ٢٠٩
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 -۵الكس كالينيكوس استاد عاليرتبه جامعه شناسي وعلوم سياسي دردانشـگاه كينـگ كـالج لنـدن
است .ازوي تاكنون  ٧عنوان كتاب به فارسي ترجمه شده است كه عبارتند از » :درآمدي تاريخي بـر
نظريه اجتماعي« » ،مانيفست ضد سرمايه داري« » ،فلسـفه انقالبـي مـاركس «» ،ماركسيسـم و
فلسفه « » ،تحليل امپرياليسم « » ،نقد پست مدرنيسم « « ،تروتسكي و تروتسكيسم «.
 -۶قانون استخدام کشوری مصوبه سال ) ١٣۴۵اصالح شده در :(١٣٧٠
»ماده  - ۵۴مستخدم مكلف است در حدود قوانين و مقررات،احكام و اوامر رؤساي مافوق خود را در
امور اداري اطاعت نمايد .اگر مستخدم حكم يا امر مقام مافوق را برخالف قوانينو مقررات تشـخيص
دھد مكلف است كتباً مغايرت دستور را باقوانين و مقررات به مقام مافوق اطالع دھد .در صورتي كه
بعداز اين اطالع مقام مافوق كتباً اجراي دستورخود را تأييـد كردمسـتخدم مكلـف بـه اجـراي دسـتور
صادره خواھد بود.
ماده  ۵۵ـ مستخدم دولت از ھر نوع عملي كه موجب ايجاد وقفهدر امـور اداري كشـور شـود ممنـوع
است«.
براساس ماده ۵۵که کارکنان را از ايجاد وقفه در کا رواميدارد ،يعنی حق اعتصاب ندارند ،حق تجمع
ندارند ،حق تشکل و اعتراض ندارند وقانون گزارچنان رندانه اين ماده را آورده است که راه ھرگونه
اعتراض را از کارمند سلب کند .در جاھايی اشاره به انجمن ھای اسالمی کارمندان شده است که
براساس ھمين ماده چنين تشکلھايي عاری از ھرگونه وجه اعتراضی بوده وفاقد ماھيت کارگری يا
کارمندی می باشد.
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