
گزارش  یکی از  کارگر ان  کشتار گاه کرمانشاه در مورد وضعیت 
 کشتارگاه در حاشیه اعتصاب

  

اخیرا مسئولین بهداشت کرمانشاه، غیره بهداشـتی بـودن کـشتارگاه  صـنعتی              

بیستون را اعالم و تصمیم به جابه جائی کشتارگاه از بیستون به یـک کـشتارگاه               

اشتی بودن کـشتارگاه هـیچ شـکی        در غیر بهد  . خصوصی در ماهیدشت گرفتند   

نسیت ، اصال در مملکت ما بهداشـت در هـیچ موسـسه غـذائی وجـود نـدارد و          

ولـی چـه    . مسئوالن هم هیچ وقت دلشان براي این مردم نسوخته و نمی سـوزد              

چیزي باعث شد که یکباره مجبور به این جه بجائی شدند کـه بخـاطر آن ده هـا                  

ما فیا ي وابسته بـه  !! د ها کارگر بیکار می شوند  خانواده از نان خوردن افتاده و ص      

عوامل  حکومتی که سال هاست چنگ بر ثروت و دارائی ملت ایران انداخته و هر                

روز از روز پیش همه منابع و درآمد هاي این مردم را در اختیار خود و عوامل خائن 

ـ    ر و در برابـر،  به مردم قرار داده و با بلعیدن همه این ثروت ها روز به روز فر بـه ت

  .کارگران و زحمتکشان این کشور فقیر تر و درمانده تر می شوند

این بار به بهانه غیر بهداشتی بودن ولی فقط بخاطر سر پوش نهادن به باال کشیدن 

میلیارد ها تومان از بودجه ترمیم کشتارگاه صنعتی بیستون و همچنین انتقال این 

 خصوصی که آنهم نیز تحت لواي همین مافیـا       کشتارگاه به یکی از کشتارگاه هاي     



ساخته و به خاطر این که درآامدي سر شار ان نیز جیب همین عوامل مافیـا سـرا     

  . زیر شود انجام گرفته شد 

گوئی درو دیوارآن کشتارگاه را از آئینه ساخته و با قطعات آن از پیش رفته ترین                

 جدید همـان آش اسـت و        در حالی که در کشتار گاه     !! ماشین آالت صنعتی است   

همان کاسه ؛ اصال این آقایان کی تا حاال دلشان به حال مردم سـوخته کـه حـاال            

در کشتارگاه بیستون در این قسمت که منتقل می شود حدود سیـصد              !  بسوزد؟

کارگر  سالخ و غیره به کار مشغول بودند اما کار فرما ي جدید که او نیز از وابسته          

 نفـر کـارگر     30ي است اعالم نموده که در اینجا بیشتر از          هاي این ما فیا اقتصاد    

پس تکلیف . احتیاج ندارد که آنهم قرار است از شهرستا ن دیگري استخدام شود 

این همه کارگر که  بیکار خواهند شد چـه مـی شـود ؟ ایـن را بایـد مـسئوالن                      

  . جواب دهنددلسوزبهداشتی و دیگر ارگانهاي 

                                                              

کشتار گاه کرمانشاهان کارگریکی از              
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