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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports گزارشھا

 
 مريم

 ٢٠١۴ جنوری ٢٨

 

  !ھا ين خيابانبه چاھک ھای زير زم پناه بردن بی خانمان ھای پکن

  

 

، گزارشی در رابطه با بی خانمان ھای چينی که از فقر و نداری اجباراً در زير  ٢٠١٣ مبررد دسدر اولين روزھای س

 سايت ھا و شبکه ھای خبری  زمين ھای واقع در زير خيابان ھای محله ھای ثروتمند شھر پکن زندگی می کنند در

 گزارش خبرگزاری رويتر شامل تصاوير بسيار بھت آوری از محل زندگی در ميان اين گزارشات ،. جھان منتشر شد

زير زمين ھائی . اين افراد بود که وخامت شرايط زندگی باور نکردنی رنجبران تحت ستم در اين کشور را نشان می داد

 از گازھای سمی که بی خانمانان به آن جا پناه برده اند مکان ھائی بی اندازه کوچک و بسيار متعفن و مرطوب و پر

وسعت برخی از آن ھا حدودأ دو يا سه متر مربع می باشد که در عمق سه يا چھار متری سطح . خطرناک می باشند

 ميليون ٧، حدود " کوارتز"ی ئمريکاابر اساس گزارش ھای منتشر شده از جمله توسط خبرگزاری . زمين قرار دارند

 در بيغوله ھا و حلبی آبادھای  ميليون نفر آنان اجباراً ٢ند که حدود  ميليونی پکن، کارگران مھاجر ھست٢٠از جمعيت 

از ميان اين جمعيت حاشيه نشين تعدادی ھم در ھمين محل ھائی که برای تعمير لوله ھای .  شھر زندگی می کنندۀحاشي

  .فاضالب و سيستم حرارتی و برق رسانی در زير زمين درست شده اند، شب را به روز می رسانند
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عيت اين است که دستمزدھای بسيار ناچيز اين ستمديدگان که برای کار از روستاھا و شھرھای اطراف پکن به آن جا واق

 خانه و مخارج آب و برق و سوخت و ديگر امکانات حداقل زندگی را نمی دھد و از اين رو است ۀآمده اند، کفاف کراي

  .ود را در اين گونه مکان ھا بگذرانندند سال ھای زيادی از عمر خاکه بسياری از آن ھا مجبور

نام برده شده که از ده سال " وانگ زوگينگ" ساله ای به نام ۵٢در يکی از گزارشات منتشر شده در اين رابطه از مرد 

در تمام اين . پيش تاکنون در يکی از ھمين محل ھا که در زير يکی از خيابان ھای شھر پکن قرار دارد زندگی می کند

 ۵ ۀ شستن تاکسی ھا و جمع آوری و فروش بطری ھای پالستيک از ميان زباله ھا مخارج خود و خانوادمدت وی با

 وی را ۀبه سختی حداقل نيازھای خانواد) ر در ماهال د٣۵٠حدود (درآمد وانگ زوگينگ . نفری اش را تأمين کرده است

از آن جا که درآمد وی . تأمين می کند) ھستکه به دليل سرپيچی از قانون تک فرزندی چين، بيش از حد معمول نيز (

 پناه آورده ،برای پرداخت کرايه خانه کافی نيست، او و خانواده اش اجبارا به يکی از ھمين سوراخ ھا به عنوان سرپناه

 انگليسی زبان چين در رابطه با خودش گفته است که تا پيش از آن در ۀ چينی به خبرنگار شبکۀ سال۵٢اين مرد . اند

کشاورزی می کرده، اما به دليل بيکاری وادار شده است که با ھمسر و )  کيلومتری پکن١٨٠حدود (تای زادگاھش روس

  .سه فرزندش به پکن آمده و در اين دخمه زندگی کنند

  

 خبرگزاری مزبور گفت که در او نيز به.  ساله يکی ديگر از ساکنين چاھک ھای زير خيابان است۶۶" کوآن يوژی"

 سال پيش که خانه اش فرو ريخت و به ويرانه ای ٢٠ کيلومتری جنوب پکن زندگی می کرده، اما از ٧۶٠ی در ئروستا

 دالر ٣با درآمد حدود (ی مورد نياز خود را از فروش بطری ئزندگی در اين محل شده و مواد غذاتبديل شد، وادار به 

  .تأمين می کند) در روز

اجتماعی در شھر محل انين چين، شھروندان اين کشور فقط می توانند از امکانات الزم به ياد آوری است که بر اساس قو

به اين ترتيب، زندگی در چاھک . استفاده کنند) ی که آدرس محل اقامت آن ھا در شھرداری ثبت شده استئجا(اقامتشان 

وزشی و غيره نيز برای آن ھا ھای زير خيابان، منجر به محروميت اين ستمديدگان از امکاناتی مثل خدمات درمانی و آم

  .شده است

آن چه باعث روی آوردن اين .  برخورد مقامات دولتی با ساکنين اين چاھک ھای زير خيابان ھم ظالمانه استۀشيو

ستمديدگان به چنين مکان ھای جھنمی گشته شرايط استثمار وحشيانه در سيستم سرمايه داری امپرياليستی حاکم بر چين 

 سرپناھی قابل قبول برای اين افراد، با توسل به زور آن ھا را از اين مکان ھا ۀامات دولتی به جای تھياما مق. می باشد

  .بيرون می کنند
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ليس پکن در اقدامی ھماھنگ با حمله به بی ومبر، کارگران شھرداری و پدس ۶ الزم به يادآوری است که در روز

 با بيرون کردن آن ھا از محل زندگی شان، دريچه ھای ورودی خانمان ھای پناه آورده به آن چاھک ھای زير زمين و

  .اين چاھک ھا را با بتون مسدود نمودند تا آن بی خانمان ھا نتوانند به آن چاھک ھای زير خيابان برگردند

  

ھای ن اين بيغوله ھا را در مکان بھتری اسکان نداده بلکه با مسدود کردن دريچه ايب دولت نه تنھا ساکنترتاين به 

مسلم است که .  دسترسی تعمير کاران به سيستم برق و فاضالب شھری را نيز دشوار کرده است ورودی اين چاھک ھا،

اين امر در شرايطی . با کم شدن امکان تعمير سيستم ھای ياد شده خطر بروز حوادث خطرناک نيز بيشتر خواھند شد

به عنوان مثال، کھنه و . وضعيت اسفناکی قرار دارنداست که شھرھای بزرگ چين از نظر زيرساخت ھای شھری در 

 ھزار نفر بی خانمان ۶٠ نفر کشته و ٨٠قديمی بودن سيستم فاضالب پکن باعث شد که در بارندگی ھای سال گذشته 

  .گردند

 کارگر چين را تشکيل می دھند ۀوضعيت دردناک بی خانمان ھا و شرايط فجيع زندگی رنجبرانی که بخشی از طبق

 سلطه بی چون و چرای سيستم سرمايه داری بر اين کشور و انعکاسی از افزايش ھر چه بيشتر نابرابری ھای ۀنتيج

  .طبقاتی در چين است

  

کارگران و زحمتکشان و افراد  ھم چنين بايد به اين واقعيت دردناک توجه کرد که در سراسر جھان تعداد کثيری از 

سيستم سرمايه . بھتری از ساکنين چاھک ھای زير خيابان ھای پکن ندارندمتعلق به طبقات تحت ستم، شرايط زندگی 
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داری جز با ايجاد چنين وضعيت ھائی برای اکثر افراد جامعه، نمی تواند ثروت ھای نجومی را برای اقليت سرمايه دار 

 سيستم طبقاتی موجود و یئ اين بدبختی و فالکت ھا نابودی ريشه ۀتنھا راه نجات انسان ھای تحت ستم از ھم. مھيا کند

  . تالش برای ايجاد جامعه ای عاری از اختالفات طبقاتی و استثمار و بيداد ستمگران می باشد

 

 ی خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائپيام فدا: به نقل از 

 ١٣٩٢  ، آذر ماه  ١٧۴شماره 

 


