
از استثمار خالقانه تا اعتصاب متحدانه: اسنپ فود 

اعتصاب سراسری پیک های: ، خاطرۀ پاییز سرد سال پیِش دوباره زنده شد۱۴۰۰در آغاز تابستان داغ   

 اسنپ فود در تهران، اختالل در جابجایی کاالها، داغ شدن خطوط پشتیبانی اسنپ فود و پیام های خطایی که

!پشت سر هم بر صفحۀ این اپلیکیشن نقش می بستند

برای مکیدن شیرۀ جان« مبتکرانه»طمع اسنپ فود و انواع حسابگری های : داستان، همان داستان است  

.بایکرها

(هفت تیر، یوسف آباد و عباس آباد)اواخر ماه پیش بود که پیک های اسنپ فود در بخش هایی از تهران   

 ساعاتی دست به اعتصاب پراکنده زدند که در یک مورد به خط و نشان کشیدن لباس شخصی ها برایشان ختم

چند روز بعد در اول تیرماه بایکرها قصِد اعتصاب هماهنگ و سراسری داشتند، اما تا بوی اعتصاب. شد  

 جدید به مشام اسنپ فود رسید، با دستپاچگی در دقیقۀ نود و شب قبل از اعتصاب خبر از افزایش ناقابل هزار

با این حال عزم و اتحاد بایکرها برای اعتصاب سست نشد و دو هفته بعد از آن ماجرا. تومانی کرایۀ پایه داد  

کرایۀ پایه همچنان شکاف: چرا؟ چون خواسته های اصلی شان همچنان پابرجا مانده بود. جان تازه ای گرفت  

 زیادی با تورم افسارگسیخته دارد؛ این در حالی است که تورم کاالهای سوپرمارکتی و غذای رستوران ها، به

با این وجود شرکت بنا ندارد که سهم. همان نسبت درآمد اسنپ فود از جابجایی سفارش ها را افزایش داده   

اینجاست که خواست افزایش کرایۀ پایه متناسب. بایکرها را از این افزایش درآمدهای میلیاردی خود بپردازد  

در دستور اعتصاب قرار گرفته(  هزار تومان۱۲به حداقل )با تورم  .

:کار تمام وقت، ُمزد آزادکار

کاهش سقف کنسلی»تا « گارانتی»و « شیفت بندی»از توطئۀ  «

 عالوه بر پایین بودن ُمزد، خردادماه امسال شرکت یک قدم جدید برای افزایش شدت کار بایکرها و محدودتر

 کردن کنترل زمان کارشان برداشت و بعد از زدوبند با برخی نمایندگان، سقف مجاز

  درصد۲۰ و ۲۵سفارش ها را برای پیک های موتوری کاهش داد و به ترتیب به  هفتگِی و روزانه کنسلی

این در حالی است که بنا به اظهار خود بایکرها امسال متوسط ساعت کاری هر فرد روی موتور به. رساند  

نگاهی به آمار.  ساعت هم رسیده و با این تصمیِم شرکت، وقت نفس کشیدن هم نخواهند داشت۱۴ الی ۱۰  



 تصادفاتی که در همین هفته های گذشته به خاطر خستگی و فشار کاری منجر به جان باختن یا نقص عضو

.شده ، گویای تبعات مهلک این دست اقدامات برای افزایش شدت کار است

 این اولین بار نیست که مدیریت شرکت، کنترل بایکرها بر زمان و انتخاب سرویس هایشان را محدودتر

گرفته شد، اما شرکت مفاد مشابه« شیفت بندی»مثالً با اعتراض پارساِل بایکرها جلوی توطئۀ طرح . می کند  

اجرا کرد؛ طرحی که رانندگان را – در ازای« طرح گارانتی»آن طرح را این بار در بستۀ جدیدی با عنوان   

گرچه. می کند( بدون حق کنسلی سفارش) ساعت ۱۲ الی ۸ملزم به کار بی وقفۀ روزانه بین - مبلغ معینی  

 عضویت در این طرح در این مرحله فعالً داوطلبانه است، اما به محض آنکه آمار بایکرهای فعال در آن

 زیاد شود، احتمال حذف یا محدودتر کردن فعالیت آزادکاری از طریق کاهش توزیع سفارش ها بین بایکرهای

.خارج از این طرح بیشتر می شود

اسنپ فود تبدیل« کارگر تمام وقت»به « آزادکار»با چنین طرح هایی عمالً پیک های موتوری از یک   

-مثل حداقل دستمزد و بیمۀ تأمین اجتماعی« -کارگر»می شوند، منتها بدون آنکه از حقوق و مزایای یک   

!بهره مند شوند

 با تمام این مالحظات، خواست دیگر اعتصاب آنست که سقف مجاز برای کنسل کردن سفارش ها، اگر نه

۳۰و تا سقف « روزانه»به جای « هفتگی»یعنی احتساب )بیشتر، اما حداقل به شیوۀ قبل محاسبه شود   

(درصد .

 مشکل خطای نقشه نیز به قوت خود باقی  است و تا زمانی که خطای لوکیشن نقشه حل نشود، افزایش

که غیرعمد بودن آن محل« )خطای فنی»کرایه ها صرفاً روی کاغذ می مانند و شرکت از این به اصطالح   

برای دزدی از ُمزد پیک ها استفاده می کند( تردید است .

تکرارپذیر درس های

:اعتصاب سال پیش با درس هایی خاتمه یافت که جا دارد در آستانۀ اعتصاب جدید یادآوری شوند

با مسئوالن شرکت به( و بدون موافقت عموم بایکرها)امسال هم مجدداً نماینده هایی خودسرانه  :نمایندگی –۱  

مثل ماجرای کاهش سقف کنسلی)توافقاتی رسیده  بودند که مورد اعتراض رانندگان موتوری قرار گرفت   

در صورتی که نماینده نه حق دارد(. سفارش ها که تا چند روز بعد از اجرا خیلی ها روح شان هم خبر نداشت  

 نظری به جز نظر اکثریت جمع را در جلسات مذاکره انعکاس دهد و نه حق دارد پیشنهاد مدیریِت شرکت را

نمایندگی یک ِسَمت اختیاری است و به معنای. بدون مشورت با بدنۀ بایکرها پشت درهای بسته تصویب کند  

بدل« سخنگوی شرکت»به ( امتیاز یا تهدید)اگر نماینده هایی به هر دلیل . دادِن چک سفیدامضا به فرد نیست  



به همین خاطر ضروری است که نمایندگی، چرخشی باشد تا هم. شده اند، باید در هر زمان قابل عزل باشند  

.باعث محافظه کاری و منافع خاص نماینده نشود و هم دیگران فرصت این تجربه را داشته باشند

ولی عمالً به اندازۀ یک« آزادکار»پیک های موتوری اسنپ فود، اسماً  :بیمه و حقوق کارگری –۲  

حداقل دستمزد،-و بیشتر برای شرکت کار می کنند و به همین خاطر می بایست از حقوق کارگری « کارگر»  

  هزار رانندۀ شرکت اوبر در۷۰این دستاوردی است که اخیراً . برخوردار شوند- بیمه، تعطیالت و غیره

 بریتانیا پس از یک جدال به آن دست یافتند؛ پس نه فقط شدنی است، بلکه هر روز تعداد بیشتری از

.بایکرهای اسنپ فود نسبت به ضرورت و اهمیت مبارزه برای آن هوشیار می شوند

یکی از دالیل اعتصاب پارسال اسنپ فود، اعتراض به انتقال برخی :اتحاد با رانندگان اسنپ باکس -۳  

شرکت هنوز از حربۀ رقابت و اختالف اندازی بین این دو. سفارش هایشان به موتوری های اسنپ باکس بود  

 دسته برای کاهش ُمزد هر دو استفاده می کند و سال قبل حتی از رانندگان باکس برای اعتصاب شکنی علیه

تنها راه مقابله با این معضل، هماهنگی با موتوری های اسنپ باکسی برای. رانندگان فود استفاده کرده بود  

به جای تقویت این شکاف و اختالف. اعتراضات مشترک و افزایش کرایۀ ساالنه متناسب با تورم است  

 مصنوعی، باید نوک حمله را به سمت مدیریت شرکت به عنوان مسبب اصلی اوضاع نابسامان بایکرها

بدیهی است کسب دستاوردهای بزرگ مثل بیمه یا حداقل دستمزد، بدون متحد کردن سایر کارکنان. گرفت  

ممکن نیست( بین ترکمن و غیرترکمن)اسنپ و غلبه بر شکاف های مصنوعی قومیتی  .

همانطور که بارها خود پیک ها گفته اند، به آن دسته از همکارانی که به خاطر :مقابله با اعتصاب شکنی –۴  

 مشکالت مالی از شرکت در اعتصاب طفره می روند، می توان با زبان دوستانه توضیح داد که موقتاً در

 زمان اعتصاب برای سایر شرکت های دلیوری یا رستوران ها کار کنند؛ برخورد با همکاران اعتصاب شکن

 در قدم اول با زبان اقناعی باشد و روش های قهری مثل پنچر کردن الستیک موتور را تا حد امکان به

.آخرین مرحله و از سر اجبار موکول کرد

۱۴۰۰ تیر ۱۵ کمیته عمل سازمانده کارگری – 
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