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 مذاکرات مزد ۱۴۰۰ 
از امروز کلید می خورد

نماینده کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه 
مذاکرات دســتمزد ۱۴۰۰ کارگران از امروز کلید 
می خورد، گفت: طبق بررسی نمایندگان کارگری، 
رقم سبد معیشت سال آینده ۹.۵ تا ۱۰ میلیون تومان 
است. محمدرضا تاجیک در گفت وگو با خبرگزاری 
مهر اظهار داشت: طبق دعوت نامه ارسالی از سوی 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اولین جلســه 
کمیته مزد برای بررسی معیشت کارگران جهت 
تعیین دستمزد سال ۱۴۰۰ روز سه شنبه )امروز( 
برگزار می شود. محور این جلسه، تعیین هزینه سبد 
معیشت کارگران در ســال ۱۴۰۰ است. وضعیت 
معیشت کارگران در سال ۹۹ را در چارچوب های 
مشخص بررسی می کنیم و سپس هزینه زندگی 
کارگران را در اقالم خوراکی و غیرخوراکی تعیین 

می کنیم.
    

 ۷۵۰هزار نفر متقاضی 
بیمه بیکاری کرونا شدند

مدیرکل امور بیمه شــدگان تامین اجتماعی 
گفت: تنها در ســه ماهــه )اســفند، فروردین و 
اردیبهشت ( ۷۵۰هزار نفر متقاضی دریافت بیمه 
بیکاری شدند. به گزارش تسنیم، مهدی شکوری 
گفت: در اســفند ماه 226هزار بیمه شــده بیکار 
داشتیم که مرتب بیمه بیکاری دریافت می کردند. در 
پی شیوع کرونا، تعدادی از مشاغل آسیب و تعطیل 
و نیمه تعطیل شدند و قراردادها تمدید نشد، همین 
باعث شد که تعداد مقرری بگیران به یک بار افزایش 
یافت.  تنها در سه ماهه اسفند، فروردین و اردیبهشت 
۷۵۰هزار نفر متقاضی بیمه بیکاری در سامانه بیمه 
بیکاری شدند و تمایل خود را برای دریافت مقرری 
بیمه بیکاری اعالم کردند. مدیرکل امور بیمه شدگان 
سازمان تامین اجتماعی با اشاره به جاماندگان بیمه 
بیکاری گفت: بیمه بیکاری برای ۹۱هزار جامانده، 

هفته آینده واریز می شود.
    

کارگران پتروشیمی ایالم در 
انتظار بازگشت به کارند

کارگران بیکار شده پتروشیمی ایالم، خواستار 
بازگشت به کار شدند.

به گــزارش ایلنا، در روزهای گذشــته، یکی 
از شرکت های پیمانکاری پتروشــیمی ایالم با 
کارگران خود که حدود ۳۰ نفر هســتند، پس از 
اتمام راه اندازی پروژه الفین و واحد شیرین سازی 
تسویه حساب کرد و تالش های این کارگران برای 
تمدید قراردادهای شــغلی که در همان روزها 
منقضی شــده بود، بی نتیجه ماند. این کارگران 
اظهار داشــتند: پروژه هایی که راه اندازی آنها به 
اتمام رســیده، رسما شــروع به کار کرده و چند 
نفر از کارگران هم به کار بازگردانده شدند اما ما 
خواستار آن هســتیم که همه کارگران شرکت 
کار بازگردانده شوند و نگرانیم که از شرکت های 

دیگر نیرو بیاورند.
    

شورای اسالمی هپکو:
بدهی ۱۲۰۰ میلیارد تومانی 
شرکت را تعیین تکلیف کنید

شورای اسالمی هپکو در نامه هایی به نماینده 
اراک در مجلس، رئیس قوه قضاییه، وزیر کار و وزیر 
اقتصاد، خواستار روشن شــدن مساله بدهی های 

هپکو شدند.
به گزارش ایلنا، در این نامه آمده اســت: »پس 
از کش و قوس های فــراوان و مدت ها بالتکلیفی و 
تنش های کارگری، سرانجام در تیر ماه سال جاری 
مالکیت بیش از نیمی از سهام هپکو در ازای بخشی 
از دیون دولت به تامین اجتماعی واگذار شــد ولی 
متاسفانه اخیرا با خبر شده ایم که با توجه به اقدامات 
بســیار مثبت در جهت تولید ماشین آالت معدنی 
برای اولین بار در کشــور، موضوع تهاتر بدهی های 
بانکی شرکت با مطالبات تامین اجتماعی از دولت 
با چالش جدی مواجه شده است. با توجه به بدهی 
بیش از ۱2۰۰ میلیارد تومانی شــرکت و مسدود 
بودن فرآیندهای مرتبط بانکی و بازرگانی شرکت 
به علت بدهی مذکور و همچنین فقدان سرمایه در 
گردش مناسب جهت تولید، به نظر می رسد رونق 
مجدد هپکو بدون تعیین تکلیف این بدهی ها عمال 
امکان پذیر نبوده و این موضوع منجر به ایجاد فضای 
ناامیدی و نگرانی مجدد و جدی در جامعه کارگری 

هپکو و خانواده های آنها شده است«.
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اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

جاده ارومیــه - مهابــاد دقیقاً در 
مجاورت شهری با پیشینه کشاورزی 
مکانیزه و صنعتی است که امروزه هیچ 
چیزش سر جای خود نیست؛ نه خبری 
از خاورهای پشــت هم ایستاده حمل 
مرغ است، نه نشانی از جوش و خروش 
کارگران در روزگاران گذشــته. همه 
چیز بی صدا و بی تحرک اســت و انگار 
مدت هاســت آب ها کامل از آســیاب 

افتاده است.
در میانــه دهه ۴۰ شمســی، با در 
دســتور کار قرار گرفتــن آنچه اصول 
شش گانه انقالب سفید نامیده می شد، 
مکانیزاسیون کشاورزی و دامداری با 
ایجاد مجتمع های کشت و صنعت در 
نقاط بارور و حاصل خیز کشور، به عنوان 
راهکاری برای باال بردن نرخ تولیدات 
کشاورزی و دامداری، به میدان آمد. قرار 
بود هم محصوالت کشاورزی روستاییان 
محلی بــا قیمت تضمینی مناســب 
خریداری شده و به مجتمع های صنعتی 
منتقل شود و هم فرصت اشتغال برای 
جوانان روستایی فراهم شود تا دیگر برای 
لقمه ای نان به شهرها مهاجرت نکنند 
و حاشیه نشین نباشــند اما براساس 
رای و نظــر قطعی همه کارشناســان 
منصف و بی طرف، روند مکانیزاسیون 
کشــاورزی در دهه های ۴۰ و ۵۰، به 
اهداف پیش بینی شده دست پیدا نکرد. 
بعد از اصالحات ارضــی و از دور خارج 
شدن کشاورزی و دامداری سنتی، به 
دلیل نبودن امکانات کافی برای کاشت، 
داشت و برداشت و از بین رفتن بسیاری 
از فرصت های رســمی و غیررســمی 
اشتغال، نرخ مهاجرت از روستا به شهر 
در این ســال ها، نه تنها متوقف نشــد 
بلکه شــتاب گرفت و حاشیه نشینی و 
شهرک سازی در حاشیه شهرها، تبدیل 
به کلونی زیست افرادی شد که پیش 
از این، کارگر روستایی و روستانشین 
محسوب می شدند. برای نمونه، کارگران 
روزمزدی که سال ها در زمین های بزرگ 
به صورت روزمزد فعلگی می کردند، بعد 
از اصالحات ارضی و قطعه قطعه شدن 

زمین های بزرگ، دیگر شغلی نیافتند 
چرا که خود دهقان خرده پا که صاحب 
زمین شــده بود به همراه خانواده اش، 
از پس کار کاشت، داشــت و برداشت 
برمی آمد و دیگر نیازی به کارگر روزمزد 

نداشت.
بعد از پیروزی انقالب اســالمی، با 
سرلوحه قراردادن شعار اساسی رسیدن 
به اســتقالل و خودکفایــی در بخش 
کشاورزی، کمک به کشاورزان خرده پا 
از طریق رونق بخشــی به تعاونی های 
کشاورزی و روستایی و همیاری های 
نهادهایی مانند جهاد سازندگی و جهاد 
روستایی، در دســتور کار قرار گرفت 
و کشــاورزی برای یکی دو دهه به اوج 
بازگشت و ســال های خوبی را تجربه 

کرد.
در طول سال های دهه های 6۰ و ۷۰، 
مسیر رسیدن به استقالل در محصوالت 
کشاورزی و دامداری، هرچند با فراز و 
نشیب و افت و خیز بسیار، اما مسیری 
رو به جلو بود. این ســال ها، سال های 
اوج و رونق مجتمع های کشت و صنعت 
در کشور محسوب می شود اما با ورود 
سیاست های تعدیلی و نئولیبرالی در 

دهه ۸۰، ورق برگشت.
خصوصی ســازی که پا به میدان 
گذاشت، مجتمع های کشت و صنعت 
ناچار شدند با روزهای اوج و رونق خود 
خداحافظــی کنند و خیــل کارگران 
متخصص بخش کشاورزی به سمت 
فعلگی، مهاجرت به شهرها و مشاغل 
کاذب کشیده شدند. خصوصی سازی 
که در اجرا به خصولتی سازی و تیولداری 
بدل شــد، سرنوشــت مجتمع های 
عظیم کشــت و صنعت را به تعدادی 
افراد ســودجو و بعضاً ناوارد سپرد که 
چندان اهتمامی برای سرپا نگه داشتن 
مجتمع و رونق تولید نداشتند. در واقع 
همان طور کــه کارخانه هــا و صنایع 
تولیدی و صنعتی در دهــه ۸۰ با رواج 
خصوصی سازی زمین خوردند و برخی 
از آنها دیگر هرگز از جا بلند نشــدند، 
مجتمع های کشــت و صنعت نیز که 
قرار بود خودکفایی در بخش کشاورزی 
را عملی کنند، به سراشــیب حضیض 

سقوط کردند و برخی از آنها دیگر هرگز 
روی رونق را ندیدنــد. دو نمونه از این 
مجتمع های سقوط کرده، یکی کشت 
و صنعت مغان اســت و دیگری کشت 
و صنعت مهابــاد در مهاباد آذربایجان 

غربی.
تاریخ تلخ کشت و صنعت مهاباد 

بعد از خصوصی سازی
کشــت و صنعت مهابــاد، بعد از 
خصوصی سازی در سال ۸6، دیگر روی 
رونق و سربلندی را ندید. این مجتمع تا 
امروز تاریخ رو به سقوط اما طوالنی ای را 

پشت سر گذاشته است.
متولدین دهه های ۳۰ و ۴۰ شمسی 
مهاباد، هنــوز روزهای کلنگ زنی و راه 
افتادن این مجتمع عظیم را به یاد دارند و 
از روزهای رونق و اوج آن قصه های بسیار 
تعریف می کنند. »محمد« پیرمردی 
اهل مهاباد اســت که هم خودش و هم 
برادرانش، ســال های دور، محاسن را 
در واحدهای همین مجتمع ســفید 
کرده اند. او با تلخندی بر لب می گوید: 
»یادش بخیر سال های رونق کشت و 
صنعت. نمی دانید چه کیا بیایی داشت 
و چه رفت و آمــدی در جاده منتهی به 
مجتمع بود. خاورها و کامیون ها به صف 
بودند تا مرغ کشتار روز و محصوالت را 

به شهر ببرند...«.
این مجتمع، در ســال های ابتدای 
دهه ۵۰ کلنگ زنی شد اما بهره برداری 
آن تا دهــه 6۰ به طــول انجامید. این 
مجتمع عظیم، بعد از بهره برداری و آغاز 
به کار، دقیقاً دو دهه رونق و سربلندی 
را تجربــه کرد اما با خصوصی ســازی 
در ســال ۸6، همه روزهــای خوش 

 برای همیشــه بــه تاریخ پیوســت. 
کشت و صنعت مهاباد مجموعه ای ست 
متشکل از چهار شرکت »مجتمع کشت 
و صنعت مهاباد«، »مجتمع دامداری 
و صنعتی مهاباد«، »مجتمع هما مرغ 
مهاباد« و »مجتمع ســردخانه زمزم 
مهاباد«. هر چهار شرکت بعد از سال ۸6، 
مجبور به تحمل روزگاری سخت شدند.
به گفته کارکنان وقت، از سال ۸6 
که مالکیت مجتمع به بخش خصوصی 
و بســتگان یکی از مقامات دولت نهم 
واگذار شد، مشکالت به تدریج شروع 
شد و بارها حقوق و حق بیمه کارکنان و 
مطالبات مرغداران نیز به تعویق افتاد. 
از همان سال اول، بحران ها و مشکالت 
شروع شد. انباشت بدهی های مالک 
مجتمع، به تدریــج چرخ های تولید 
را از کار انداخــت. همزمان با تعطیلی 
واحدهــای مختلف ایــن مجموعه و 
بالتکلیفــی کارگران، ســرانجام در 
آذر ماه ســال ۹۵ بعد از سال ها بحران 
مدیریتی، »عادل سیمین بیل« یکی از 
طلبکاران عمده این مجموعه در ازای 
طلب 2۷ میلیارد تومانی اش از کشت 
و صنعت مهاباد که به دنبال شکایت از 
این شرکت موفق به اخذ حکم مزایده 
اموال این شرکت شــده بود، توانست 
با قیمــت پیشــنهادی ۳۵ میلیارد و 
۵۰۰ میلیون تومان مالک این شرکت 
شود؛ مزایده ای که اعتراضات کارگران 
و برخی دیگر از مطلعین را در پی داشت 
اما این بار هم چرخ ها روی ریل نیفتادند 
و اوضاع مرتب نشد. فردی که مجتمع 
عظیم کشــت و صنعت را به قیمتی 
بسیار پایین تر خریده بود، نتوانست از 
پس مدیریت مجتمع و حل مشکالت 
متعدد آن بربیاید. دوبــاره مطالبات 
کارگران پرداخت نشــد و اعتراضات 
کارگری آغاز شــد. مجتمــع باز هم 
به روال گذشــته، درگیر بدهی های 
انباشته شد و در نهایت، درها همگی 

تخته شدند.
به رغم همه مشکالت، موج واگذاری 
اما متوقف نشــد. حدود دو سال پیش 
)آذر ۹۷( رسانه ها خبر دادند که صدای 
راه افتادن چرخ های مجتمع کشت و 
صنعت مهاباد به گوش می رسد. این بار 
شرکت های مجتمع را چندپاره کردند و 
مدیریت آنها را به افراد مختلف دادند. در 
آن سال، این مجتمع با سرمایه گذاری 
چند کارآفرین، دوباره دســت به کار و 
موجب اشتغال ۴۰۰ نفر شد. با این همه، 

باز هم مشکالت ادامه داشت.
امروز بعــد از ایــن واگذاری های 
پی درپی و دوران هــای فترت متوالی، 
مجتمع کشت و صنعت مهاباد همچنان 
لنگ لنگان به پیش مــی رود اما هرگز 
نتوانســته به روزهای اوج و رونق خود 
بازگردد. همچنــان کارگران قدیمی 
این مجتمع، مطالبات مزدی پرداخت 
نشده دارند و برای دریافت این معوقات، 
دوندگی می کننــد. گروه هایی از این 
کارگران، به دلیل عدم پرداخت سختی 
کار، نتوانسته اند بازنشســته شوند و 
تعدادی هم به بیمــه بیکاری معرفی 
شده  اند. همچنان نرخ تولید در مجتمع 
پایین است و تعداد کارگران آن که در 

ده های رونق بیــش از هزار نفر بوده، به 
یک سوم تنزل یافته است.

 دردهای کارگران مجتمع، 
سال ها بعد از خصوصی سازی

پای صحبت چند نفــر از کارگران 
قدیمی این مجتمع عظیم نشستیم. 
همه این کارگران گالیه های بسیار از 
خصوصی سازی و ســقوط مجتمعی 
دارند کــه روزگاری نه چنــدان دور، 
موجب خشنودی و نان آوری مردمان 

روستانشین مهاباد بود.
یکی از این کارگران قدیمی می گوید: 
»بعد از اینکه هر شــرکت را به یک نفر 
واگذار کردند، اوضاع بهتر نشد. سطح 
اشتغال بسیار پایین آمده و تولید هرگز 
به نصف سال های دهه 6۰ یا ۷۰ نرسیده 
اســت. این مجتمع را از همــان اول، 
به آدم های اهل ندادنــد و به نزدیکان 
خودشــان دادند. ما از همان سال ۸6 
بارها اعتــراض کردیــم و گفتیم چرا 
خصوصی ســازی؟ مجتمعی که دارد 
با قدرت و تــوان کامــل کار می کند، 
چرا به بخش خصوصــی می دهید تا 
زمین بخورد؟ االن ۱۳سال گذشته ولی 
هیچ وقت به آن دوران خوش گذشته 
بازنگشتیم. کشتارگاه مرغی که سال 
۷۱ حــدود ۳2 خاور در روز کشــتار 
داشت و دوشیفته کار می کرد، االن با 
دور بسیار آهسته به کندی می چرخد. 
تولید خیلی پایین آمده و بعد از نزدیک 
۳۰ ســال، بعضی روزها حتی پنج تن 

تولید هم ندارد!«.
یکی دیگر از کارگران این مجتمع 
که سال هاست برای دریافت مطالبات 
مزدی خــود دوندگی کــرده اما هنوز 
به نتیجــه نرســیده، در ارتبــاط با 
مشــکالت کارگران می گوید: »دولت 
رفت و کارآفرینان آمدند! این وســط، 
کارگران بودند کــه ضرر کردند. هرگز 
دلیل واگــذاری و خصوصی ســازی 
مجتمع برای ما مشــخص نشد. این 
همه سقوط و نابه سامانی کافی نیست 
تا مســئوالن باالخره ایــن واقعیت را 
بفهمند که نبایــد مجتمع را  به بخش 
ناکارآمد خصوصی واگذار می کردند؟ 
شخص من طبق اســناد حسابداری، 
۸6 میلیون تومان از مجتمع طلب دارم. 
اداره کار، نصف این مبلغ را قبول کرده 
اما همین مبلغ هم تــا امروز پرداخت 
نشده اســت. اداره کار هم با کارگران 
همراهی خوبی ندارد و چندان پیگیر 
مطالبات کارگران نیســتند. کارگران 
کشــت و صنعت مهاباد، بعد از سال ها 
دوندگی و از این اداره به آن نهاد رفتن، 

فهمیده اند که واقعاً هیچ پشت و پناهی 
ندارند«. کارگران قدیم، خوشبخت تر 
بودند. در سال های دولتی بودن، همه 
کارگران رسمی بودند و مزایای مزدی 
بسیار خوبی داشتند. وقتی پای تعدیل 
ســاختاری و خصوصی سازی به میان 
آمد، کارگران قدیمــی عطای ماندن 
در مجتمــع را به لقای نابه ســامانی و 
پریشان روزگاری بخشیدند و به تدریج 
رفتند. کارگــران جدید که به مجتمع 
پا گذاشــتند، همگی قــرارداد موقت 
و حداقل بگیــر بودند و به آهســتگی، 
عرف کارگاه هم رو به زوال گذاشــت. 
حاال از مزایای گذشــته خبری نیست 
و حتی اضافه کار هــم مرتب پرداخت 
نمی شــود. هر کارفرمای جدیدی که 
آمده، همه تعهــدات کارفرمای قبلی 
را زیر پا گذاشــته و کارگران روزبه روز 
بی حقوق تر شــده اند. یکی از کارگران 
شاغل این مجتمع که نخواست نامش 
آورده شــود، می گوید: »نمی گویم در 
کدام یک از چهار شرکت کار می کنم 
اما گاهی بیشــتر از یک شیفت و تا ۱2 
ساعت در روز کار می کنیم اما آخر ماه 
که حقوق ها را می ریزنــد، می بینیم 

اضافه کاری در کار نیست«.
خصوصی ســازی های مکرر، همه 
چیز را به قهقرا کشانده است. سرنوشت 
مجتمعی با آن عظمت و سربلندی، امروز 
سوله های نیمه باز و نیمه تاریک است، 
در میانه جاده مهاباد-ارومیه، روزگاری 
وقتی از مهاباد به سمت ارومیه می رفتی، 
خاور بود که پشت خاور و ده تن بود که 
عقب ده تن، غرش ناک و پر دود از فرعی 
به جاده اصلی می پیچید و محصوالت 
مجتمع کشت و صنعت را برای بازارهای 
دور و نزدیک می برد. حاال بعد از چند بار 
دست به دست شدن، تعدیل ساختاری 
زهر خود را آرام آرام به مجتمع و ساکنان 
قدیمی آن چشانده است. این زهر تلخ و 
کشنده، از کشت و صنعت مهاباد، چیز 

زیادی باقی نگذاشته است.

خبری از غرش کامیون ها در جاده نیست

اکسیر خصوصی سازی، طالی کشت و صنعت مهاباد را مس کرد

خبر

مشــاور و نماینده مجمع عالــی کارگران با بیــان اینکه 
کارگرانــی کــه در بخش های مختلــف اقتصــادی مناطق 
آزاد و ویــژه اقتصادی مشــغول به فعالیت هســتند به دلیل 
ضعــِف قوانیــن کار آســیب دیده انــد، گفــت: »همین امر 
موجب شده مرتبا شــاهد برانگیختن احساســات کارگری و 
برگزاری اعتراض های کارگری باشــیم تا جایــی که اینگونه 

 اعتراض ها بــرای مدیران این مناطق عادی شــده اســت.« 
غالمحسین حیدری در گفتگو با ایلنا، با اشاره به ظرفیت های 
اقتصادی شهرستان بندرماهشهر و بندرامام خمینی در استان 
خوزســتان، گفت: »با وجود اینکه این دو منطقه برای صنعت 
و تجارت کشور بسیار اســتراتژیک محسوب می شوند و چه در 
داخل و چه در خارج از کشور نگاه ویژه ای به آن ها وجود دارد، اما 
کارگران شاغل در آن ها و در کل کارگران مناطق آزاد و ویژه در 

رنج هستند.« 
وی افزود: »این در حالی اســت که چرخ هــای این مناطق 
اســتراتژیک به دســت های کارگران زیادی کــه به صورت 
شبانه روزی و با تعهد و تخصص کم نظیر، در زیر آفتاب سوزان 

جنوب و رطوبت و دمای بــاالی ۵۰ درجه این مناطق در فصل 
تابستان کار می کنند، می چرخد.« 

حیدری با بیان اینکه در این میان نقش کمیسیون کارگری 
شهرستان بندر ماهشهر در کمک به احقاق حقوق قانونی کارگران 
می تواند بسیار تعیین کننده و فصل الخطاب باشد، گفت: »با این 
همه علیرغم جلسات متعدد این کمیسیون و تصویب مصوبات 
جدید، عمال هیچ کمکی به رفع مشکالت کارگری منطقه نشده 
است. اعتراض های دامنه دار کارگران شاهدی بر این مدعاست 

اعتراضاتی که به ضعف کمیسیون کارگری برمی گردد.«
وی افزود: »در نتیجه علیرغم برگزاری جلســات متعدد 
در کمیسیون کارگری شهرســتان بندرماهشهر و تصویب 

چند مصوبه کارگری، عمال کمکی به رفع مشکالت کارگران 
نشده است. در همین حال عدم حضور منظم رئیس شورای 
تامین شهرستان که کمیسیون کارگری از زیرمجموعه های 
آن اســت و اداره جلســات توســط افراد دیگر که آگاهی از 
مشکالت کارگری و قوانین حمایتی مربوط به آن ها ندارند و 
همچنین  عدم تمایل برگزارکنندگان این جلسات به حضور 
فعاالن و نمایندگان کارگران در جلسات، موجب شده است 
این کمیسیون مهم و مصوبات آن از دید مدیران شرکت ها و 
ادارات کم ارزش تلقی شده و حتی نفرات دوم یا سوم خود را 
هم به این نشست های مهم نفرستند که البته آن ها هم هیچ 

اختیاری از خود ندارند.« 

حیدری تشریح کرد؛ 

اعتراضات دامنه دار کارگران بندر ماهشهر به دلیل ضعف کمیسیون کارگری

کشتارگاه مرغی که سال 
۷۱ حدود ۳۲ خاور در روز 
کشتار داشت و دوشیفته 

کار می کرد، االن با دور 
بسیار آهسته به کندی 
می چرخد. تولید خیلی 

پایین آمده و بعد از نزدیک 
۳۰ سال، بعضی روزها حتی 

پنج تن تولید هم ندارد

یادش بخیر سال های رونق 
کشت و صنعت. نمی دانید 
چه کیا بیایی داشت و چه 

رفت و آمدی در جاده 
منتهی به مجتمع بود. 

خاورها و کامیون ها به صف 
بودند تا مرغ کشتار روز 

و محصوالت را به شهر ببرند
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