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استثمار در روزهای کرونایی به سبک فروشگاه »شوک«

مقدمه ی مرتجم:

احتامالً در مورد فروشگاه های زنجیره ای مواد غذایِی عمدتاً »ارزان فروش« در ترکیه چیزهایی دیده یا شنیده اید. 

معروف ترین »ارزان فروش ها«ی بومی فروشگاه های A101، »بیم« )BİM( و »شوک« )Şok( و سپس فروشگاه های 

با   )Metro Grup( مرتو«  »گروه  و  گران تر هستند  قیمت  با   )Migros( »میگروس«  و   )Çağdaş( »چاغداش« 

اقتصاد سیاسی  فرانسوی منونه های خارجی گران تر هستند.  با رسمایه ی   )Carrefour( آملانی و کرفور  رسمایه ی 

این فروشگاه ها و وضعیت استثامر کارگران در آن ها یکی از مسائلی است که هامنند سایر نقاط جهان در ترکیه 

نیز همواره جلب توجه می کند. در اهمیت اقتصادی این قبیل فروشگاه ها همین بس که، به طور مثال، فروشگاه 

دارای  انبوه مواد غذایی  پنجاه فروشگاه پخش  نوزدهم فهرست  رتبه ی  تا 2015 در  »بیم« طی سال های 2010 

روی  از  »ارزان فروش« پس  زنجیره اِی  فروشگاه های  این  است. هم چنین،  گرفته  در جهان جای  رسیع ترین رشد، 

کار آمدن حزب عدالت و توسعه یکی از اصلی ترین حلقه های سیاست های »توزیع عادالنه ی کاالها« بوده اند به 

طوری که سه فروشگاه A101 )با 9000 شعبه(، »بیم« )با بیش از 6500 شعبه( و »شوک« )با بیش از 7000 هزار 

شعبه( در متام نقاط ترکیه، حتی کوچک ترین شهرها هم خدمات رسانی می کنند. به عبارت دیگر، اگر می خواهید 

وسعت و قدرت اقتصادی-سیاسی »بورژوازی بزرگ اسالمی« ترکیه را دریابید تنها به عنوان یک شاخص می توانید 

نادیده  این بدین معنا نیست که رسمایه ی سکوالر ترکیه را  )البته  به مالکیت فروشگاه های زنجیره ای نگاه کنید 

 .)Mürat Ülker( »به طور مثال، صاحب فروشگاه زنجیره ای »شوک« فردی است به نام »مورات اولکر .)بگیریم
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خانواده ی اولکر در فهرست صد خانواده ی ثرومتند مرتبط با رسمایه ی اسالمی در ترکیه در رتبه ی نخست قرار 

دارد و شخص مورات اولکر، طبق پژوهش مجله ی فوربس، از سال 2015 به بعد با رسمایه ای بالغ بر 4.4 میلیارد 

دالر ثرومتندترین شخصیت ترکیه بوده است. فروشگاه »شوک« با آغاز شیوع ویروس کرونا، نه تنها مانند سایر 

فروشگاه ها به شیوه های مختلف رشایط کاری کارگران خود را دشوارتر کرده )مثالً عدم اعطای مرخصی(، بلکه 

در این رقابت گوی سبقت را از همتایان خود ربوده و با حیله بند جدیدی دایر بر »انجام خدمات تحویل اجناس 

درب منزل مشرتی« به قراردادهای کار افزوده و عمالً با »جذاب تر کردن« خدمات خود برای مشرتی میزان استثامر 

نیروی کار را دوچندان کرده است. ظرف روزهای گذشته کارزارهایی به همین دلیل برای بایکوت فروشگاه »شوک« 

به راه افتاده. منت زیر مصاحبه با یکی از کارگران اخراجی این فروشگاه است که به دلیل مخالفت با تحویل اجناس 

درب منزل مشرتی از کار بیکار شده.



5

استثمار در روزهای کرونایی به سبک فروشگاه »شوک«

کمی از خودت برایامن می گویی؟

سال 2013 از دانشگاه فارغ التحصیل شدم. معلم تاریخ هرن هستم. در مورد گزینش های استخدامی ظرفیت ها 

مشخص است، ساالنه فقط یکی دو نفر به عنوان معلم تاریخ هرن در آموزش و پرورش استخدام می شوند. اساساً 

استخدام رسمی بسیار مسئله دار است، در مورد گزینش هیچ امیدی نداشتم و در این رابطه تالشی نکردم. از سال 

2014 به بعد در بخش خصوصی مشاغل مختلفی داشتم. در بخش خدماِت پس از فروش فعالیت کردم. حتی در 

این حوزه تدریس کردم. در بخش فروشگاهی اول در فروشگاه بیم )BİM( یک سال کار کردم. بعدها به خاطر 

تغییر شهر محل سکونتم تا قبل از اینکه از کار اخراج شوم حدود پنج ماه و نیم در یکی از شعبات فروشگاه شوک 

)Şok( در شهر ماناوگات )Manavgat( کار کردم. در اصل قصد نداشتم در این بخش کار کنم. من معلم تاریخ هرن 

هستم. تا پیش از آنکه در بخش فروشگاهی کار کنم از مابقی شغل هایم رضایت داشتم و فکر می کردم به هامن 

ترتیب زندگی ام را ادامه خواهم داد تا اینکه وارد این بخش شدم و با رشایط فروشگاه زنجیره ای شوک مواجه شدم.

رشایط کاری تان در فروشگاه شوک تا پیش از رشوع ویروس کرونا چطور بود؟

در این قبیل فروشگاه های زنجیره ای رشایط کاری تقریباً یکسان است: یعنی انجام متام کارها با کم ترین تعداد 

امور  نظافت،  به قفسه ها، صندوق داری،  کار شامل رسیدگی  این  نفر می شود. محتوای  یا چهار  نفرات- که سه 

دفرتی، امور تحویل داری و قرار دادن محصوالت در فروشگاه می شد. در اصل یک کار سنگین و خسته کننده است. 

با کم ترین تعداد نفرات باید هر چقدر می توانستیم بیشرت کار می کردیم. البته در رابطه با کارهایی که با تعداد کم 

نفرات منی شد از پسش برآییم همواره تهدید و فشار وجود داشت، این را کسی منی تواند انکار کند. کالً در فروشگاه 

ما چهار نفر کار می کردیم. همه ی ما به صورت هفتگی یک روز مرخصی داشتیم، یعنی چهار روز در هفته سه 

نفره کار می کردیم و این سه نفر سعی می کردند متام کارها را پیش بربند. اگر کوچک ترین نقصی هم به وجود 

می آمد همیشه با فشار و تهدید روانی مواجه می شدیم. مثالً اگر روی محصوالتی که تاریخ انقضایشان گذشته 

برچسب »دورریختنی« می زدیم، مدیران فروشگاه می گفتند که »از باال واکنش نشان خواهند داد«. کارگرانی هم 

که از زدن برچسب »دورریختنی« به هر ترتیب امتناع می کردند، پول محصوالت تاریخ انقضاگذشته را از جیب 

خود می پرداختند [تا مدیران فروشگاه مشکلی برایشان درست نکنند].

بعد از شیوع ویروس کرونا رشایط کاری تان تغییری کرد؟ تدابیری برای محافظت در برابر ویروس 

اتخاذ شد؟ تا پیش از آنکه اخراج شوی چه اتفاقاتی افتاد؟
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بعد از شیوع ویروس رشایط کاری مان تحت تأثیر قرار گرفت. افراد برای انبار کردن اجناس رشوع کردند به خرید 

از  کار می کردیم. هامن طور که شام  عادی  از رشایط  برابر و فرشده تر  دو  اول شیوع ویروس  در روزهای  زیاد. 

فروشگاه ها،  در  نشدن محصوالت خاص  پیدا  دیده اید  یا  مطلع شده  زندگی خودتان  در  یا  اجتامعی  شبکه های 

پاسخ گویی مداوم به مشرتیان، باز کردن رسیع بسته ی محصوالتی که به تازگی رسیده اند و غیره همه سبب شد تا 

ما دو برابر کار کنیم. عایدات روزانه ی فروشگاه ما از روزی 10-12 هزار لیر به روزانه 25-26 هزار لیر و عایدات 

سایر فروشگاه ها از روزی 20 هزار لیر به روزانه 40 هزار لیر رسیده بود. و این کار را با هامن تعداد کم نفرات 

انجام می دادیم. هیچ گونه کمکی به ما نکردند.

با پول خود رشوع به خرید دستکش کردیم. مثالً  اتخاذ نشد. ما  برابر ویروس در وهله ی اول هیچ تدبیری  در 

وقتی صندوق داری می کردم شسنت هر بیست دقیقه یک بار دست هایم ناممکن بود، زیرا برای اینکه من از پشت 

صندوق به طبقه ی باال بروم و دست هایم را بشویم فرد دیگری باید می آمد پشت صندوق. تازه مدتی پیش بود 

که ماسک و محلول ضدعفونی کننده بهامن دادند، یعنی روز دهم یا پانزدهم از زمان شیوع ویروس. حتی کولونیا 

[ادکلن ضدعفونی کننده رایج در ترکیه.م ]را خودمان می خریدیم. کولونیا حتی برای فروشگاه هم منی آمد، یعنی 

پیدا منی کردند. این طور بگویم که در ده روز اول با تالش خودمان یک کارهایی کردیم. تبلیغی کردند بر این مبنا 

که به نظافت فروشگاه و چرخ دستی ها اهمیت می دهیم اما شام بگویید، در رشایط بغرنجی که تعداد مشرتیان 

و عایدات فروشگاه دو برابر شده و صبح ها دو نفر و بعدازظهرها هم دو نفر در فروشگاه کار می کنند، مگر 

چقدر می شود نظافت کرد؟ به هیچ ترتیب زمانی نداشتیم که رصف نظافت فروشگاه کنیم. اساساً به جز اینکه 

به مشرتی ها برسیم و محصوالت جدید را از بسته هایشان خارج کرده و در قفسه ها بگذاریم هیچ کار دیگری 

منی توانستیم انجام دهیم.

اجازه دهید از روند اخراجم از کار بگویم. از هفته ی پیش یک اپلیکیشن به نام »فروشگاه موبایلی شوک« به راه 

انداختند و از پرسنل خواستند وقتی برای تحویل اجناس به درب منزل مشرتی ها می روند، هنگام تحویل کیسه ها با 

مشرتی عکس بیندازند و در گروه های واتس اپی مربوط به کار به اشرتاک بگذارند. گفتند که پرسنل زن نباید برای 

تحویل اجناس برود چون امنیت ندارند و خطر رسایت ویروس در کار است. اما به آن ها گفته شد مدیران فروش 

همراهی شان خواهند کرد و امضایشان پای این برنامه است. طبیعی است که در چنین مواردی افراد بیم آن را 

دارند که مبادا کارشان را از دست بدهند، نباید فراموش کرد که در رشایط شیوع ویروس، از دست دادن کار و پیدا 

نکردن شغل دیگر هم محل بحث است.
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به نظرم به طرز غیرقانونی امضای ما را برای برنامه ی ارائه ی خدمات تحویل اجناس به مشرتی ها در منزل گرفتند. 

چرا که تقریباً دو ماه پیش با گفنت اینکه قرار است کارت غذا به ما بدهند و دیگر چیزی به عنوان پول خوراک 

به حقوق مان واریز نخواهند کرد و این پول به آن کارت واریز خواهد شد، از ما خواستند که یک توافق نامه را 

امضا کنیم. برای این کار عجله داشتند. به صورت رسپا موضوع کارت غذا را توضیح دادند و از ما خواستند که 

توافق نامه را به رسعت امضا کنیم وگرنه دیگر پول خوراک را واریز نخواهند کرد. در این رابطه، مدیر فروش منطقه 

چنین گفت که »وظیفه نداشتم تک تک به همه ی شام این موضوع را توضیح دهم، امضای شام برای من کفایت 

می کرد. به همین دلیل گفتم امضا کنید« و در آخر بدین ترتیب موضوع را از رس خود باز کرد. یکی از ماده های 

این توافق نامه هم این بود که ارائه ی خدمات تحویل اجناس در منزل مشرتی به قرارداد کاری اولیه مان افزوده 

خواهد شد. اصالً فرصت نکردیم آن را بخوانیم. اما من فکر منی کنم که کارگران شاغل در فروشگاه شوک حتی 

روح شان از این موضوع خرب داشته باشد، دست کم 5-6 نفری که می شناسم مطلقاً اطالعی ندارند. کسانی هم که 

از طریق شبکه های اجتامعی سعی می کنند با من در ارتباط قرار بگیرند، بی اطالع اند. تنها سوالی هم که از من 

می کنند این است: »وکالیتان در این رابطه به شام اطالعات می دهند که امضای توافق نامه ای بدین شکل موجب 

تغییر کارتان خواهد شد؟«

وقتی برای سفارش با فروشگاه متاس گرفتند من گفتم که پرسنل  اینجا هستم و چنین خدماتی شامل تعریف شغل 

من منی شود و به عالوه به خاطر ویروس این کار خطرناک است و دست آخر اینکه من پیک موتوری نیستم. مدیر 

فروش منطقه ای فروشگاه شوک از من توضیح خواست، اظهاراتم را ثبت کرد و گفت که توافق نامه ای که آن روز 

در مورد کارت غذا امضا کردیم شامل بندی در رابطه با خدمات تحویل اجناس هم می شود. دو حق انتخاب برایم 

قائل شدند: مرخصی بدون حقوِق نامحدود یا شکایت از من. من هم مرخصی بدون حقوِق نامحدود را قبول 

نکردم، چه فرقی می کند که در این رشایط مرخصی بدون حقوق نامحدود داشته باشم یا اینکه از کار بیکار شوم. 

هیچ تفاوتی ندارد، در هر صورت منی توانم امرار معاش کنم. به همین خاطر خواستم که از من شکایت کنند. علیه 

من پرونده باز شد و دو روز بعد برگه ای به دستم رسید که حق کارم فسخ شده و باید آن را امضا کنم. پنج ماه 

و نیم تجربه ی کار در فروشگاه شوک را داشتم و واقعیتش این است که از حقوقم اطالعی نداشتم. فکر کنم با 

استناد به یک ماده ی نادرست من را از کار اخراج کردند، بند دوم ماده ی 25 قانون کار1 که وکالیم توضیح دادند، 

ربطی به این ماجرا ندارد.

1. طبق قانون کار، ماده ای است که به کارفرمایان این حق را می دهد که در صورت اینکه کارگر بنا بر قواعد اخالقی و خوش نیتی 

رفتار نکرد، بتوانند )با دالیل کافی و در لجظه( قرارداد کاری او را فسخ کنند.
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از کار اخراج شدید و در این دوران شیوع ویروس با فراخوان های »در خانه مبانید« مواجه می شوید. 

حال چه خواهید کرد؟

اول به شورای حل اختالف و بعد به دادگاه کار رجوع خواهم کرد. طی این روند در رابطه با این وضعیت دوستانی 

که در فروشگاه شوک شاغل اند با من در ارتباط هستند. با تصور اینکه شاید فایده ای هم برای آن ها داشته باشم از 

خیر این موضوع نخواهم گذشت. مشخص است که در حال حارض منی توانم شغلی پیدا کنم، خیلی دشوار است، 

چرا که خیلی از جاها تعطیل شده اند، اما با این حال به خاطر اینکه حقوق بیکاری دریافت منی کنم به جست وجو 

برای کار ادامه خواهم داد. در شهر ماناوگات زندگی می کنم. انسان ها در اینجا به خاطر اینکه بخش توریسم هم 

از کار افتاده است وضعیت بسیار سختی دارند. به جز فروشگاه ها و داروخانه ها جای دیگری باز نیست. اما از این 

مبارزه دست نخواهم کشید. سعی می کنم صدای دوستانی باشم که به همین ترتیب قربانی شده اند. شخصاً هیچ 

نفعی نخواهم داشت اما شاید پیگیری من دست کم تلنگری باشد برای دوستانی که به خاطر مسئولیت هایشان 

منی توانند به این رشایط اعرتاض کنند و مجبورند گردن بنهند. با این امید که شاید باعث تغییر رشایط برای این 

قبیل دوستان شوم به مبارزه ام ادامه خواهم داد.

مصاحبه کننده: آیسون گنچتانیر

منبع:

سندیکا

https://bit.ly/3endRfd
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استثمار در روزهای کرونایی به سبک فروشگاه »شوک«

http://www.kanoonm.com/100
https://twitter.com/ManjanighColl
https://www.instagram.com/manjanigh/?hl=de
https://t.me/ManjanighCollective
https://soundcloud.com/khoroos
https://vimeo.com/chapgard
https://www.youtube.com/channel/UCXGRRAhcuLneTMcQVqds2fg
http://manjanigh.com/

