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نخستین قدم رانندگان اسنپ در تشکل یابی و سازمان دهی اعرتاضات خود، به تجمع دی ماه ۹۷ بازمی گردد. یعنی 

اینکه تیم مدیریتی رشکت اسنپ اعالم کرد که بنا بر تصمیم جدید، ۳۰ درصد کرایه ی پیک ها  از  بالفاصله پس 

کاهش پیدا خواهد کرد! نتیجه ی این تجمع اما، افزایش اعتامدبه نفس رانندگان اسنپ در پیگیری مطالبات خود 

بود. و به پشتوانه ی این افزایش اعتامدبه نفس در بین کارگران، پس از تجمع رانندگان در آذر ۹۸، یکی از بزرگرتین 

اعتصاب های رانندگان اسنپ فود در ۹ آذر ۹۹ شکل گرفت.

کسب وکار استارتاپی اسنپ، همچون مابقی همتایان اینرتنتی با محوریت بهره کشی حداکرثی از نیروی کار و سلب 

ثابت،  کرایه ی  افزایش  پیرشفت،  شغلی،  ثبات  مفاهیمی چون  دادن  جلوه  »بی معنا«  نظیر  آنان  ابتدایی  حقوق 

تخصیص حق بیمه و ... با رانت محمد رازینی آقازاده ی علی رازینی به عنوان مدیرعامل آغاز به کار کرد. )علی 

رازینی رییس فعلی شعبه ی ۴۱ دیوان عالی کشور و دادستان پیشین تهران، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، 

رییس کل دادگسرتی تهران، رییس دیوان عدالت و مناینده ی همدان در دوره ی چهارم مجلس خربگان رهربی است(. 

رسمایه ای عظیم که ۹۰ درصد آن به بیان مدیران اسنپ فود متعلق به »حوزه ی فراجغرافیایی ایران« و ۱۰ درصد 

آن نیز متعلق به نیروهای مشرتک امنیتی و سپاه پاسداران است.

تلویحا  اینگونه تئوریزه و  نیز  اسنِپ ناقض حقوق کاربران، حتی دامنه ی تجاوز به اطالعات شخصی کاربران را 

قانون مند کرد: »بنا بر ماده ی ۴ و ۵ قوانین اسنپ، رشکْت مکلف به ارائه ی اطالعات کاربران به مراجع قضایی 

است«! از کنرتل حجاب اجباری زنان تا پیاده کردن آنان در اتوبان ها، از تجسس پلیسی در اطالعات کاربران تا 

گسرتش و انحصاری سازی استارتاپ های خدماتی در رشکت. در منت پیِش رو اما از اهمیت اعتصاب های گذشته و 

رضورت تقویت اتحاد بین رانندگان اسنپ خواهیم خواند.
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در پاییز ۹۹، رانندگان اسنپ فود با تشخیص رضورت یک اعتصاب جمعی، تصمیم گرفتند که در اعرتاض به یکی از 

آخرین طرح های سودمحور اسنپ، دست از کار بکشند. بنا بر تصمیم اسنپ، متامی پیک های موتوری اسنپ فود، 

از مبلغ دریافتی پیک غذا  این واسطه،  به  به کار می شدند و  الجرم می بایست زیر نظر »اسنپ باکس« مشغول 

کارمزد اسنپ باکس هم کم می شد. در حقیقت از مبلغ ناچیز دریافتی کارگران پیک های موتوری در رشایطی که با 

فقدان بیمه و هزینه های جانبی نگهداری موتور روبه رو هستند، کمیسیون اسنپ هم کاسته شد. 

در اعتصاب آذرماه رانندگان اسنپ فود تجارب جدیدی به دست آوردند. برای آنها روشن شد که اعطای منایندگی به 

جمعی که منی تواند مورد مواخذه ی رانندگان اعتصابی قرار بگیرد چگونه ممکن است علیه اعتصاب به کار گرفته 

شود، چنان که منایندگان رانندگان اعتصابی بدون مشورت با دیگران افزایش اندک نرخ کرایه را پذیرفتند و اعتصاب 

پایان یافته اعالم کردند. هم چنین برای رانندگان روش های رسکوب و هراس افکنی و تهدید مدیران اسنپ نیز  را 

شناخته شد. آنها دیدند که مدیران اسنپ حساب های کاربری برخی از رانندگان را غیرفعال کردند و برای برخی 

از رانندگان از سوی مدیرعامل اسنپ پیامک های تهدیدآمیزی ارسال شد که از آنها می خواست در زمان معینی در 

کالنرتی حارض شوند.

در پی این اعتصاب، دو اعتصاب دیگر ۲۵ خرداد و ۱۶ تیرماه ۱۴۰۰ هم شکل گرفت. این اعتصاب ها حاکی از آن 

بود که رانندگان اسنپ فود از قدرت و توان چانه زنی خود در عقب راندن مدیران اسنپ آگاهند. آنها می دانستند 

که اختالل در شبکه ی جابه جایی کاالها و  پیغام های خطا بر این اپلیکیشن، چگونه ویرتین پوشالین تیم رانتی اسنپ 

در »خدمت رسانی در ارسع وقت« را نشانه خواهد گرفت.

تنها به همین دلیل بود که گامنه زنی در مورد اعتصاب رانندگان در یکم تیرماه موجب شد تا شب قبل از اعتصاب، 

مدیران اسنپ فقط هزار تومان به کرایه ی پایه  اضافه کنند.

 اما مگر ساختار ضدکارگری استارتاپیست ها فقط با چندهزار تومان تغییر خواهد کرد؟ مگر مدیران می توانند 

آگاهی کارگران را از مسیر دگردیسی »کارگر آزادکار« به »کارگر متام وقت و سلب حق شده از مزایا«ی خود را 

با افزایش یک  »هزار تومانی« مسکوت بگذارند؟ از حدود ۲۴هزار راننده ی اسنپ فود در سطح کشور، بیش از 

۸۰۰۰ نفر از آنان در تهران مشغول به کارند . پیش تر در تجمع ۱۷ اسفند ۹۹ بود که نام یک راننده ی بازداشت شده 

در تجمع مشرتک تشکل های کارگری، بازنشستگان و... رسانه ای شد: »اسعد مفتاحی« یکی از هزاران کارگر آگاه 

اسنپ فود است که برای اعالم مطالبات خود با حضور در یک تجمع گسرتده، اعرتاض خود را نسبت به کلیت 

قوانین ضدکارگری و تاثیرات روند فقیرسازی حداکرثی بر زیست خود و مابقی کارگران اعالم کرد.
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برای درک بهرت از وضعیت کارمزد های تعیین شده ی اسنپ فود، نرخ پایه ی کرایه ی ثابت هر سفارش، رشایط سخت 

کاری، استهالک موتور و تهیه ی نان زیر سایه ی منع تردد شبانه و کرونا، یادداشت ارسالی از سوی یکی از کارگران 

مشغول به کار در اسنپ فود را می خوانیم. روایتی مستقیم از درون ساختار آنالین بهره کشی: 

***

»اسنپ فود رسویس سفارش آنالین غذا است که به رسعت جای خود را در میان مردم، به خصوص در شهرهای 

پرجمعیت باز کرده و جزو پنج کسب وکار اینرتنتی موفق از نظر تعداد تراکنش ها در ایران شناخته می شود.

اسنپ فود حوزه ی فعالیت خود را از سفارش غذا فراتر برده و امروز سوپرمارکت، نانوایی، قنادی و... را هم به 

حوزه ی فعالیت خود اضافه کرده است.

اپلیکیشن اسنپ فود  اینگونه کسب وکارها، در ازای همکاری و قرار دادن آنها در  با  رشکت بعد از ثبت قرارداد 

مبلغی تا حدود ۱۵ درصد به عنوان کارمزد اخذ می کند.

تسویه حساب ها و برگشت مبالغ فروش به رستوران ها پس از کرس کارمزد ۱۵ درصدی به صورت ماهانه انجام 

می شود و این تسویه حساب، البته بدون کارمزد، به صورت هفتگی با پیک ها انجام می گیرد.

وظیفه ی رساندن رسیع و سامل سفارشات تا در منزل مشرتی بر عهده ی پیک هایی با عنوان اکسپرس است که تحت 

استخدام رشکت هستند.

پیک ها با پایه ی کرایه ی ثابت ۹۰۰۰ تومان بابت هر سفارش تا فاصله ی حدود ۵ کیلومرت مشغول به کارند.

نظر  به  و مدیران موفق  کارآفرین  با ژست های شیک همچون  و منطبق  کامال الکچری  کار همه چیز  اینجای  تا 

می رسد.

در این کسب وکار جدید در کنار مزیت هایی که برای مشرتی ها ایجاد شده است و برخالف ظاهر اتوکشیده ی 

اپلیکیشن اسنپ فود و در آن روی سکه که امروز قصد نشان دادن گوشه ای از آن را به مردم داریم، رشایط برای 

پیک های اسنپ فود سخت و طاقت فرسا سپری می شود و آن ها را به گوشه ی رینگ برده است.

میانگین فاصله ای که پیک برای تحویل گرفنت سفارش از رستوران )سوپرمارکت، قنادی و...( و نیز تحویل دادن آن 

به مشرتی طی می کند حدود ۴ کیلومرت است.

درآمد پیک اکسپرس به ازای ۸ ساعت کار مداوم روی موتورسیکلت، ساعتی حدودا سی تا سی و پنج هزار تومان 

است که در نهایت به درآمد روزانه ی دویست و پنجاه هزار تومانی ختم می شود. البته برای کسب این درآمد باید 

حدود ۲۵ سفارش توسط پیک انجام شود، و برای این کار بدون احتساب پیاده روی ها و باال پایین رفنت از طبقات 
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با یا بدون آسانسور، باید هر روز در رشایط ترافیک و ازدحام خیابان ها مسافتی حدود ۱۰۰ کیلومرت طی شود.

درآمد ماهیانه با احتساب ۴ روز تعطیلی، که طبیعتا بدون حقوق است، حدود شش میلیون و پانصدهزار تومان 

است.

در حالی که فشار باالی کار در رشایط جوی مختلف )گرمای تابستان، باران پاییزی و برف زمستانی( و آلودگی 

هوا و... موتورسیکلت، گوشی تلفن همراه و سایر تجهیزات مورد استفاده در کار و فراتر از همه خود موتورسوار 

را مستهلک و بیامر می کند. در کنار هزینه ی استهالک و هزینه ی درمان که در زیر محاسبه می شود، عمال چند 

تنها،  را  پیک خودش  که  اینجاست  و  و کوچک  ترین حامیتی سپری می شود  و دستمزد  بدون حقوق  دیگر  روز 

بی رسپرست و بدون آینده ی کاری و درمانی پیدا می کند.

هزینه های معمولی برای پیک اکسپرس در یک ماه به رشح زیر است:

هزینه ی بنزین سیصدهزار تومان

هزینه ی روغن صد و بیست هزار تومان

لنت ترمز دویست هزار تومان

بیمه نامه، استهالک گوشی، افت قیمت ساالنه ی گوشی و موتورسیکلت پیک را اگر در ماه تقسیم کنیم ماهیانه 

هشتصدهزار تا یک میلیون تومان برآورد می شود.

با یک جمع و تفریق ساده درآمد پیک های اسنپ فود با ۸ ساعت کار و کرس هزینه های ذکرشده و تحمیل شده، 

مبلغی حدود پنج میلیون تومان است.

شام بگویید در ازای این حجم از کار و خطرات ناشی از آن، بدون حقوق اولیه ی کارگران از جمله بیمه، سنوات، 

عیدی رشافتمندانه نه مبالغ دویست هزار تا ششصدهزار تومانی، نبود تعطیالت با حقوق، بدون دستمزدی در ازای 

استعالجی و حتی پیِش پافتاده تر از همه: وجود نداشنت ساعتی با حقوق برای ناهار و اسرتاحت حین کار، آیا این 

درآمد عادالنه است؟

در کنار متام عوارض )سینوزیت در زمستان، کمردرد و آسیب دیدن مهره های کمر، آرتروز گردن و ساییدگی مفاصل 

زانو( و خطرات ناشی از این شغل )مرگ یا ازکارافتادگی( آیا رشکت تعهدی جز مکیدن خون پیک های تحت قرارداد 

یک طرفه دارد؟

در حالی که روز به روز بر ارزش رسمایه ی اولیه رشکت اضافه می شود و به انباشت رسمایه می انجامد، رسمایه ی 

اولیه ی پیک اکسپرس هامن طور که در باال ترشیح شد، روز به روز مستهلک تر و کم قیمت تر می شود. رشکت هیچ 
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راهکاری برای از دست رفنت رسمایه ی ناچیز پیک ها ندارد و از طرف دیگر تورم افسارگسیخته که بر معیشت 

پیک ها اثر می گذارد، بدون پاسخ باقی مانده است.

البته این نادیده گرفنت ها در همه جا فقط برای طبقه ی پایین و کارگر است.

گاها  و  لحظه ای  به صورت  و...  رستوران ها  و  کارخانه ها  تورم،  افزایش  و  قیمتی  تحول  و  تغییر  کوچک ترین  با 

آنالین قیمت ها را افزایش می دهند و از خود و سودهای خود در برابر تورم محافظت می کنند و طبیعتا در این 

بین درصدی که توسط اسنپ فود اخذ می شود به صورت اتوماتیک افزایش پیدا می کند. به طور مثال کارمزدی که 

اسنپ فود از فروش یک کاالی صدهزار تومانی دریافت می کند با افزایش قیمت به صد و پنجاه هزار تومان افزایش 

پیدا می کند اما کرایه برای پیک همچنان ثابت و بدون تغییر است و اینجا یکی از زمان هایی است که قرش کارگر 

در حال له شدن است.

از طرفی عموما برخورد صاحبان رستوران ها و مشرتی ها با رفتار تحقیرآمیز رشکت چندان توفیری ندارد.

این دید و نگاه از باال به پایین به طبقه ی کارگر ریشه در فرهنگ رسمایه داری دارد که به اقشار مختلف مردم 

رسایت کرده است.

در گرما، باران و برف تا آماده شدن سفارش توسط رستوران و... پیک بدون رسپناه باید در کف خیابان رنج بکشد 

و در کنار همه ی سختی های کار در رشایط مختلف مثل کرونا، باید اخالق و رفتار عموما تند و زننده ی مدیران 

رستوران ها و مشرتی ها را تحمل کرده و کوتاه بیایند. بخش اعظم اینکه بعضی ها به خود اجازه ی بروز این رفتارها 

را می دهند به سیاست رشکت و عدم حامیت از پیک های تحت قرارداد خود برمی گردد.

مدیران اسنپ فود با توجه به اعرتاضات دامئی پیک ها به هیچ وجه حارض به افزایش مبلغ کرایه ها نیستند. اینجاست 

که طبقه ی کارگر توان ارزش گذاری بر نیروی کار خود را ندارد و متام جنبه های زندگی خود را تحت کنرتل نظام 

رسمایه داری می بیند و درمی یابد که تنها راه حل موجود اعتصابات همه جانبه است. تنها حق و رسپناه طبقه ی 

کارگر در برابر همه ی مشکالت و نامالیمتی ها همین است. اعرتاضات زبانی در رفتار رشکت و تغییر سیاست های 

آن تاثیری ندارد.

اما اعتصابات در اینجا هم مثل متام بنگاه های رسمایه داری دیگر در ایران، به دلیل عدم اجازه برای ایجاد سندیکاهای 

کارگری و صندوق های حامیتی معموال شکننده است و کارگران مجبور به پذیرش رشایط یک طرفه ی رشکت شده اند.

در قبال اعتصابات، رشکت به جای حل مسئله به رسکوب آن از طریق اخراج رسدسته های تشکیل اعتصابات و 

استخدام بی تعهد رانندگان جدید می پردازد. رشکت با این اقدامات هدف شکسنت اتحاد پیک ها را که رمز پیروزی 
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آنهاست، دارد و این چرخه تا بی نهایت ادامه پیدا می کند اگر متحد نشویم.

با توجه به تجربه و شناختی که از نظام های رسمایه داری و حامیان پشت پرده ی آنها داریم در صورت ادامه دار 

بودن اعتصابات و اعرتاضات فضا را امنیتی و پلیسی خواهند کرد.

با متام کارشکنی ها تالش و  اعتصابات هفت تپه شاهد بودیم. جایی که  اتفاقات  را در  اقدامات  این  مشابه متام 

مبارزه ی کارگران بر رسدمداران رسمایه داری پیروز شد و نقطه ی عطفی در مبارزات کارگری برای احقاق حق و 

حقوق خود بود. )در هفت تپه ادامه ی کار و نتیجه ی حاصل شده به رشایط دیگر هم ارتباط پیدا می کند(.

در اعتصابات گسرتده ی پیک های اسنپ فود در آذر ۹۹، که در شبکه های مجازی و شبکه های خربی پوشش داده 

شد، اقدامات رشکت از جمله تهدید ها، اخراج سازمان دهنده گان اعتصاب، وعده های رس خرمن و کم تجربه بودن 

پیک ها در کنار مشکالت معیشتی، باعث شکسته شدن اعتصابات شد و در نهایت کرایه از هشت هزار تومان به 

نه هزار تومان افزایش یافت. روزی حدود بیست و پنج هزار تومان در برابر تورمی که ماه به ماه چندین درصد 

افزایش پیدا می کند، اقدامی خنده دار و تلخ مانند خاموش کردن آتش جنگل با یک لیوان آب.

با وجود رشوع سال جدید و افزایش متام دستمزدها، رشکت اسنپ فود در ادامه ی سیاست های الابالی خود هنوز 

هیچ تصمیمی به افزایش کرایه ها نداشته و ندارد. امید داریم که با تجربه ی حاصل از اعتصابات گذشته و مبارزات 

کارگران هفت تپه که باید چراغ راه متام کارگران ایران باشد، در مقابل ولع و طمع بی پایان اسنپ فود قد علم کنیم 

و حق و حقوق خود را بگیریم«.

***

افزایش هزار  یعنی  اسنپ،  مدیریتی  تیم  استیصال  و رسارس  شتاب زده  کرایه ی  افزایش  اشاره شد،  که  هامنگونه 

تومانی کرایه ی ثابت مطالبه ی رانندگان اسنپ فود نبود بلکه تصمیمی مدیریتی بود تا بتواند انسجام موجود در 

میان رانندگان برای حرکت به سمت تجمع و اعتصاب را از بین بربد. استارتاپیست ها که شاکله ی اقتصادی خود را 

بر تضییع حداکرثی حقوق نیروی کار تحت لوای »نیروی کار آزاد« بنا می کنند، حتی در تدقیق انباشت رسمایه ی 

ساالنه به نسبت حقوق کارگران خود نیز حریص و چپاول گرند . اسنپ فود با سیاست ۱۲ درصد + ۱۰ هزار تومان 

و یا نرخ ثابت ۲۶ هزار تومانی برای ارسال هر غذا از رستوران ها، عمال با سودی ۷۰ درصدی در تحویل هر غذا 

روبه روست. مدیرانی که تالش می کنند با ایجاد تقابل ضمنی میان رانندگان اسنپ فود و رانندگان اسنپ باکس از 

شکل گیری روابط متحدانه میان آنان پیش گیری کنند تا از همین سودهای کالن هم چنان بهره بربند.

با خط فقر مطلق ۱۴ میلیون تومانی در کالن شهرهایی نظیر تهران، با ارقام رسسام آور هزینه های استهالک موتور، 
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تلفن همراه و سیاست های خصوصی سازی بهداشت و درمان در صورت ابتالی کارگران به موج های پیوسته ی کرونا 

و امراض ناشی از کار شبانه روزی با موتور، این رانندگان هستند که کامکان، رمز پیش روی و تثبیت مطالبات خود 

را در »اعتصاب هامهنگ« و  »حداکرثی« می بینند. اعتصابات اخیر رانندگان اسنپ و شکل گیری چندین کمپین 

اعرتاضی در میان آنان نشان می دهد از سویی نارضایتی از رشایط کار در میان این رانندگان در حال افزایش است 

و از سوی دیگر با الهام از مبارزات بخش های دیگر طبقه ی کارگر در ایران، هرچه بیشرت مسئله ی رضورت متشکل 

شدن در میان رانندگان اسنپ مطرح شده است. تا زمانی که کمیسیون اسنپ از هر ارسال کاال و غذا در جای خود 

باقی ست، نه تنها هشتاد و پنج درصد سهم بازار اسنپ فود به انحصاری سازی بیشرت منجر می شود، بلکه شیوه ی 

صحبت باال به پایین مدیریت/تیم منایندگان به یک رویه بدل خواهد شد. وضعیتی که کارگران خود به درستی از 

تبعات و رضورت تغییر آن مطلع اند.
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