


تعاونی برای رهایی از یوغ
»اوبر«  و »لیفت«

)یک تجربه ی جهانی(

شماره ی ۱۹۰

   کیت کانگر
مترجم: بدون نام



3

تعاونی برای رهایی از یوغ اوبر و لیفت

   

مقدمه

روشن است که »نیویورک تایمز«، یعنی منبع انتشار این گزارش به هیچ ترتیبی رسانه ای چپ محسوب منی شود 

و به این اعتبار جستجوی ردی از »آلرتناتیوی برای رسمایه داری« در آن دشوار است. اما وضعیت انبوه کارگران 

اوج گرفنت  انواع اسنپ ها،  اوبر و  از جمله در  ایران،  بنگاه های خدماتی در  از  این بخش  بی ثبات کار شاغل در 

اعرتاضات آنها و چند اعتصاب اخیر در میان این کارگران، موجب شد تصمیم به ترجمه و انتشار این تجربه ی 

کارگران اوبر و لیفت در نیویورک بگیریم. قاعدتن این تجربه نیز مانند دیگر تجارب معرفی شده در پروژه های 

»یک تجربه ی جهانی« و »کارگران جهان« تنها می تواند الهام  بخش کارگرانی باشد که به طور واقعی در حال مبارزه 

با روابط استثامرگرانه ی رسمایه داری در این بنگاه ها هستند یا ما امیدواریم بتواند چنین کارکردی داشته باشد. 

روشن است که این تجربه به معنای خروج از روابط رسمایه دارانه نیست و چنین ادعایی هم ندارد اما در ضمن 

حاوی اشکال نوینی از خودگردانی و کنرتل کار از سوی کارگرانی است که به دلیل واقع نشدن در یک محیط کار 

مشرتک امکان اشغال محل کار را ندارند اما می توانند با اتکا به چنین تجاربی به سوی کنرتل و خودگردانی قدم 

بردارند.

***

نزدیک به 2500 راننده در نیویورک در حال شکل دادن چیزی هستند که به گفته ی آنها در نسبت با آنچه که 

اوبر و دیگر  پیشنهاد بهرتی است. در چند سال ]گذشته[  رانندگان می گذارند،  پیِش روی  تاکسی رانی  غول های 

رشکت های تاکسی رانی با وعده ی خویش فرمایی به راننده ها پیشنهاد کاری می دادند. شامر زیادی از رانندگانی 
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که مشتاق بودند خود برنامه ی کاری شان را تنظیم کنند، ]برای کار در این رشکت ها[ ثبت نام کرده و این اقتصاد 

گیگ1  را به سمتی پیش بردند که به صنعتی چندمیلیارد دالری بدل شود. ولی برخی از رانندگان هرگز به آزادی 

بیمه دست وپنجه  و  نگهداری ماشین، وام  با هزینه های  نرسیدند.  داشتند،  انتظار  ]بر شغلی[ که  عمل و کنرتل 

نه. تالش های  یا  لیفت منصفانه است  اوبر و  پرداختی توسط  آیا حقوق  ]از خود[ می پرسیدند  نرم می کردند و 

حقوقی این رانندگان برای برخوردار شدن از مزایای کاری ]نیز[ بی نتیجه ماند. حاال رانندگان ناراضی و خشمگین 

و نیز مدافعان کارگران به منظور تالش برای گرفنت مبالغی پول- و همچنین قدرت- از کمپانی های گیگ، در حال 

شکل دهی تعاونی های متعلق به کارگران هستند.

»تعاونی رانندگان«، که این هفته در نیویورک فعالیت تجاری خود را آغاز کرد، متاخرترین تالش ]در این زمینه[ 

است. این گروه که توسط یک کارمند اوبر، یک سازمانده کارگری و یک راننده ی لیموزین پایه گذاری شده، از 

اوایل ماه مه تخصیص سهام مالکیت به رانندگان را آغاز کرده و از روز شنبه خدمات خود را از طریق اپلیکیشن 

در اختیار ]مشرتیان[ خواهد گذاشت.

 این تعاونی تاکنون حدود 2500 راننده را به استخدام درآورده و قصد دارد نسبت به ]رشکت[ اوبر یا لیفت هم 

کمیسیون کمرتی از مشرتی دریافت کند، هم سهم پایین تری از راننده بگیرد. این برنامه برای به چالش کشیدن 

غول های تاکسی رانی، برنامه ای بلندپروازانه است، و تعاونی را با هامن موانعی روبرو می سازد که سد راه دیگر 

از مهارت فنی، رسمایه ی آماده ی  این صنعت شده است: رشکت های کمی هستند که  نقش آفرینان نوظهور در 

خطرپذیری یا تعداد کافی راننده ی آماده و در دسرتس برخوردار باشند تا بتوانند رشکت جاافتاده ای همچون اوبر 

را زمین بزنند. با این وجود، رانندگانی که با این حرکت همراه شده اند، می گویند حتی یک تعاونی کوچک می تواند 

تغییر بزرگی در کارشان ایجاد کند، به آنها اجازه دهد پول بیشرتی دریافت کنند و در مورد شیوه ی اداره کردن 

رشکت ]حق[ اظهارنظر داشته باشند. 

»تعاونی رانندگان« می گوید برنامه ی تعاونی بر این است که ده درصد بیشرت از حداقل دستمزد تعیین شده توسط 

»کمیسیون تاکسی و لیموزین« شهر ]نیویورک[ را به رانندگان پرداخت کرده و همچنین سود بازگشتی ]به تعاونی[ 

را در قالب سهام به رانندگان بدهد.

در اوقات عادی، ممکن است ]پیشنهاد[ حقوق باالتر رانندگان را جذب تعاونی کند. ولی این زمان، زمان عادی ای 

اقتصاد، کارکنان  این  بازار کار اشاره می کند که بر شغل های کوتاه مدت، موقت و قراردادها متمرکز می شود.اغلب در  از  اقتصاد گیگ به بخشی   .1

می توانند بیش از یک شغل داشته باشند. برای مثال یک راننده تاکسی می تواند هم در یک رشکت تاکسیرانی و هم در رشکت اوبر مشغول کار باشد. 

بنابراین اقتصاد گیگ به کارگرانی اشاره می کند که دارای اشتغال ثابت نیستند بلکه به شکل خوداشتغالی و موقتی کار می کنند.
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نیست. به دلیل شیوع ]کرونا[ بسیاری از رانندگان در مورد بازگشت به کار تردید دارند و این امر سبب کمبود 

راننده در سطح کشور شده است. اوبر، در گزارش میزان درآمد این ماه، اعالم کرده که در طول سه ماهه ی اول سال 

3.5 میلیون راننده  و پیک فعال داشته، که این رقم نسبت به سال گذشته با کاهشی 22 درصدی همراه بوده است. 

پاسخ رشکت ]به این کمبود[ افزایش شدید پاداش ها و تشویقی های پرداختی بوده و این حرکت را »انگیزه سازی« 

میانگین ساعتی 37.44 دالر  به طور  نیویورکی  رانندگان  اعالم کرد که  اوبر  ماه مارس،  نام گذاری کرده است. در 

دریافت کرده اند. ولی به محض اینکه مشکل کمبود راننده برطرف شود، به احتامل زیاد حقوق پرداختی اوبر 

کاهش خواهد یافت.

بنیان گذاران »تعاونی رانندگان« می گویند اعضای گروه در زمانی که دستمزد معمول دریافت می کرده اند، برای 

پرداخت هزینه های خود با دشواری مواجه بوده اند. جولی وود2،  یکی از سخنگویان رشکت لیفت می گوید: »ما 

در سازمان خود به طور مداوم در تالشیم که تجربه ی رانندگان را افزایش داده و این هدف را دنبال می کنیم که 

به رانندگان اجازه دهیم کارآمد و مستقل کار کنند.«

پروفسور  لوینسون3،   آر.  آرایانا  گفته ی  به  کرد.  تعاونی ها خودداری  مورد  در  اظهارنظر  از  ]اما[  اوبر  سخنگوی 

دانشکده ی حقوق "لویی ویلز برندایز" 4 که روی ]حق[ مالکیت کارمندان تحقیق می کند، فشار اقتصادی ناشی از 

شیوع کرونا کارگران را ترغیب کرده است که از تعاونی ها به عنوان اهرمی برای مقابله با رشکت های موجود بهره 

بربند و امیدوارند که حقوق شان افزایش پیدا کند.

خانم لوینسون می گوید، اگرچه سازمان دهی برای کارکنان رشکت های گیگ با چالش هایی روبروست، اما توانسته اند 

تعاونی های کوچک ارسال غذا و خدمات تاکسی رانی به راه بیاندازند.

او می گوید: »کارکنان مستقل به خوبی از مدل تعاونی برای سازمان دهی خود و رقابت به منظور کسب درآمد 

کافی برای امرار معاش استفاده می کنند.«

اریک فورمن5،  سازمانده کارگری و از بنیانگذاران »تعاونی رانندگان« می گوید: »من هرگز این ولع و اشتیاق به 

تغییر را بین رانندها ندیده بودم. احساس می کنند یک راه به دست آوردن کنرتل ]روی کارشان[، داشنت کنرتل روی 

سازمان و داشنت مالکیت آن است.«

2. Julie Wood

3. Ariana R. Levinson

4. Louisville’s Brandeis School of Law

5. Erik Forman
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آقای فورمن این تعاونی را با آلیسا اورالندو6،  رییس سابق بخش عملیات های تجاری رشکت اوبر در رشق آفریقا، 

و کن لویس، راننده ی لیموزین در نیویورک به راه انداخته است. خانم اورالندو می گوید پس از اینکه شاهد خشم 

رانندگان به دلیل کاهش دستمزدها بوده، رشکت اوبر را ترک کرده است.  

در طول دوران شیوع کرونا، وقتی که رانندگان اوبر و لیفت در تالش بودند بیمه ی بیکاری و تجهیزات بهداشتی 

برادرش در  و  لویس  آقای  تعاونی ها کرده است.  به تحقیق در مورد  اورالندو رشوع  کنند، خانم  کافی دریافت 

صنعت تاکسی و رانندگی لیموزین مشغول به کار بوده اند، اما می گوید همواره این رویا را داشته اند که کسب و 

کار خودشان را به راه بیاندازند. به گفته ی خانم اورالندو »تعاونی رانندگان« از داوطلبین فعال در صنعت فناوری، 

نگرانی های  و رفع سایر  رانندگان  به  پرداختی  افزایش  تعاونی  فنی دریافت می کند. هدف  و  تجاری  کمک های 

جمعی آنها، نظیر بهره ی رسسام آور وام و غیرفعال سازی ]حساب های اینرتنتی[ آنها بدون هشدار قبلی است که 

ارتباط آنها با مسافرین خود از طریق اپلیکیشن را قطع می کند. این گروه از طریق همکاری با »اتحادیه ی اعتباری 

فدرال ساکنین محله ی لوئر ایست ساید« به رانندگان کمک می کند وام هایی که برای خودروی خود گرفته اند را 

بازپرداخت کنند، اقدامی که گروه امیدوار است به واسطه ی آن مخارج رانندگان را کاهش دهد.

در 2017 اوبر پذیرفت که 20 میلیون دالر جریمه به کمیسیون تجارت فدرال بدهد تا پرونده ی حساب سازی در 

دریافتی راننده ها و رشایط وام ها را مختومه کند. این رشکت دیگر وام خودرو ارائه منی دهد.

رانندگان می گویند به احتامل زیاد در کنار کار در تعاونی، به کار برای رشکت های گیگ یا اجاره ی لیموزین ادامه 

خواهند داد و اپلیکیشن تعاونی را به اپلیکیشن های تاکسی رانی یا ارسال غذا روی تلفن های خود اضافه می کنند.

مایکل اوگوو، که شش سال است برای اوبر رانندگی می کند، می گوید: »کار کردن با اوبر، کاری است که انجامش 

می دهی، چون گزینه ی دیگری نداری.« او می گوید به کار در اوبر ادامه می دهد، ولی مشرتیانی که از طریق 

اپلیکیشن تعاونی درخواست راننده می کنند را در اولویت قرار خواهد داد. 

به گفته ی او: »اینکه آدم کسب و کار خودش را داشته باشد، راهی رو به پیش و رو به بیرون است. حتی اگر پول 

کمرتی در بیاورم، مترکزم را روی تعاونی می گذارم که مطمنئ باشم موفق می شویم.«

کارگران دیگری نیز ]در آمریکا[ برای اعامل فشار روی اقتصاد گیگ به تعاونی ها روی آورده اند. »تعاونی درایورز 

سیت«7 که در سال 2019 تشکیل شده و در وهله ی اول در دنور، لس آنجلس، پورتلند و اورسیتی فعالیت دارد، به 

6. Alissa Orlando

7. Driver’s Seat Cooperative
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رانندگان کمک می کند در مورد اینکه کدام اپلیکیشن های تاکسی رانی و ارسال غذا بیشرتین سودآوری را داشته اند، 

داده  استخراج کرده و سابقه ی میزان درآمد آنها را به طور مستقل نگاه می دارد.

هیز ویت8، مدیر اجرایی "درایورز سیت" می گوید: »نقطه ی رشوع این کار گوش دادن به ناامیدی راننده ها بود و 

این که الگوریتم در حال فریب آنهاست. داده ها به طرق مختلف روی هر پلتفرم به راننده ها گزارش می شود. و 

فهمیدن اینکه کدام اپلیکیشن بهرت است، برای آنها کار سختی محسوب می شود.«

به گفته ی آقای ویت، »درایورز سیت« قصد دارد داده های مربوط به تراکم و ترافیک شهری را به شهرهایی که 

اثرات محیط زیستی ]ترافیک[ بر شهر، از رشکت های گیگ دریافت منی کنند،  اطالعات شفاف چندانی در مورد 

بفروشد. در عین حال، برنامه ی تعاونی بر این است که امسال امکان عضویت برای راننده ها را نیز فراهم کند.

او می گوید: »آدم ها می خواهند بفهمند چطور می توانند ارزشی که تولید می کنند را برای خودشان نگاه دارند و 

از این مدل بیش از حد بهره کشانه دور مبانند. این مشکل دارد خودش را نشان می دهد، چون یک مشکل واقعی 

است. و تعاونی ها هم برای آن راه حل واقعی ارائه می دهند.«

آقای لویس، بنیانگذار »تعاونی رانندگان«، می گوید که از زمان آغاز به کار اوبر، رانندگانی نظیر خود او می خواستند 

اپلیکیشنی مانند آن به راه بیاندازند، اما منی دانستند از کجا باید رشوع کرد. اگرچه، در گوشه وکنار کشور حرکت هایی 

نظیر تعاونی ارسال غذای »لوکو« 9 شکل گرفت، اما در نیویورک چنین چیزی وجود نداشت.

او می گوید: »راننده ها باید بگویند چرا خودمان نتوانیم این کار را انجام دهیم؟«. وقتی فرصت پیوسنت به تعاونی 

فراهم شده، او با خود فکر کرده: »ما جنگیدیم بی اینکه تغییری به وجود بیاوریم. حاال بگذار آخرین تالشامن را 

هم بکنیم.«

منبع: نیویورک تایمز

 

8. Hays Witt

9. LoCo

https://www.nytimes.com/2021/05/28/technology/nyc-uber-lyft-the-drivers-cooperative.html
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