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  مريم
 ٢٠١۵ اگست ٢۶

  

  ،مرگ چھار کودک چينی 
  ! حاکم بر اين کشورۀگر سيستم ظالمانءافشا

 
 ۀھايت کثيف و خصلت بسيار ظالمان بی نۀ کودک فقير در چين، چھر۴ با انتشار خبر خودکشی ٢٠١۵ جون ٩در روز  

 را عليه اين سيستم یسيستم سرمايه داری ھر چه روشن تر در مقابل ديد ھمگان قرار گرفت و خشم و کينه ای عميق

  .  برانگيخت، اصلی چنين فجايعی استۀاستثمارگرانه که ريش

با خوردن مقادير زيادی حشره  سيزده ساله ای که ۀپسربچ" ژانگ کيوگانگ" اساس گزارش خبرگزاری ھا، جسد هب

 شب در خارج از خانه اش توسط رھگذری پيدا ١١کش ھمراه با سه خواھر خردسالش خودکشی کرده بود، در ساعت 

  . سه خواھر وی نيز در بيمارستان درگذشتند. شد

ک کارگر پدر آن ھا، ي. اين کودکان در روستای سيژو در استان گوايزھاو در جنوب غربی چين زندگی می کردند

 برای کار به استان گوانگدانگ مھاجرت کرده بود ، می باشد که بر اساس ئی فقير روستاۀفصلی مھاجر که از اين منطق

ھمسايه ھا به خبرنگارھا گفته اند که در يکی از اين .  زده است  کتک میًااين گزارش ھمسر و فرزندانش را مرتب

مادر بچه ھا يک سال پيش طالق گرفته و فرزندان .   پاره شده بودشکسته و گوشش" ژانگ"دعواھای خانوادگی، دست 

ر رفتار يي افراد فاميل، بچه ھا، بعد از اين که والدين شان آن ھا را ترک کردند، تغۀبه گفت.  خود را ترک کرده بود

 بچه ھا در محلی پدر بزرگ و مادر بزرگ. دادند، خود را در خانه زندانی کرده و در را به روی کسی باز نمی کردند

 بچه ھا حمايت افراد فاميل را نداشته و خودشان می بايست از ھمديگر ًادور از آن ھا زندگی می کردند و ظاھر

ھا  آن ۀغذای روزان. آن ھا از يک ماه پيش از مرگ، به مدرسه نمی رفته و در انزوا زندگی می کردند. نگھداری کنند

 ين در ماه برايشان می فرستاده و ٧٠٠پدر آن ھا حدود . ل قبل در خانه داشته اندی بوده که از يک ساتَرُمختص به آرد ذ

  .  ين در حساب بانکی خانواده موجود بوده است٣۵٠٠در ھنگام خودکشی، حدود 

با تشکر از : "بر اساس گزارش خبرگزاری ھا، ژانگ قبل از خودکشی نامه ای از خود باقی گذاشته که در آن نوشته 

 سالگی ١۵من قسم خورده بودم که به سن . اما ما بايد ديگر برويم. می دانم که قصد خوبی به ما را داريدمحبت شما، 

امروز بايد واقعيت . من ھميشه خواب مرگ را می بينم اما ھيچ وقت واقعيت پيدا نکرد. االن چھارده سالم است. نرسم

  ." پيدا کند

من از ترس "ا آن ھا به خانه بازگشته، به خبرنگاران گفته است که مادر بچه ھا که بعد از مرگ آن ھا برای وداع ب

وليت ؤمن از زير بار مس.  اسباب بازی به استان گوانگدانگ رفتمۀھمسرم فرار کردم و برای کار در يک کارخان
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ه مدرسه بروند فرزندانم شانه خالی کردم، بی سواد ھستم و حتی اسم خودم را نمی توانم بنويسم، اما آرزو داشتم آن ھا ب

  ."و زندگی بھتری داشته باشند

رونق بازار بورس چين در سال ھای اخير، ثروت ھای نجومی مقامات دولتی چين و نزديکان آن ھا که با غارت 

 را با برجستگی بيشتری نمايان ]فاصلۀ طبقاتی[،  کارگر اين کشور به زندگی انگل وار خود مشغولندۀدسترنج طبق

 حاکم بر اين کشور از ترس اين که بحران اقتصادی رو به رشد اين کشور منجر به ناآرامی ھای اجتماعی ۀکرده، و طبق

 و از ترس اين که اين  شود، با نگرانی و اضطراب با حوادثی مانند خودکشی اين کودکان نگون بخت برخورد می کند

ود، تعدادی از مقامات محلی را به جرم عدم حادثه منجر به برانگيخته شدن خشم و نفرت عمومی و شورش اجتماعی ش

 از رفتار ًادر رسانه ھا نيز عمدت. رسيدگی به زندگی بچه ھا و يا وادار نکردن آن ھا به رفتن به مدرسه، اخراج کردند

اين اما واقعيت اين است که . ول خودکشی کودکان شان قلمداد می کنندؤپدر و مادر بچه ھا انتقاد کرده و آن ھا را مس

ی است که به دليل فقر از دان خانواده ھای کارگري وضعيت زندگی بسيار اسفبار فرزنۀدی که به روشنی نشان دھنديتراژ

ھم پاشيده شده و قادر به مھيا کردن زندگی سالم و امن برای کودکان شان نيستند، از طرف ديگر نشان می دھد که در 

وليت ؤسيستم سرمايه داری مس.  برای اين کودکان را داشت سرمايه داری نبايد توقع حمايت اجتماعیۀيک جامع

 خانواده ھا می گذارد و از طرف ديگر خانواده ھای ۀبه عھد) از نظر اقتصادی و عاطفی(نگھداری از کودکان را 

از اين روست که .  فرھنگی می کشاند و آن ھا را از ھم می پاشاند-  اجتماعی –کارگری را به فقر شديد اقتصادی 

 انواع و اقسام زخم ھای اجتماعی مانند اعتياد و فحشاء و خودکشی ۀ طعمًاکان و جوانان خانواده ھای کارگری غالبکود

  .و غيره می شوند

 درصد کودکان اين ٢٢( ميليون کودک ۶١در چين که کشوری سرمايه داری است، براساس آمار رسمی بيش از 

ادار به ترک آن ھا و مھاجرت به شھرھای بزرگ تر می شوند، جوی کار و و که پدر و مادرھای شان درجست) کشور

  .  و يا تحت نظارت پدر بزرگ و مادر بزرگ ھای شان به سر می برندئی به تنھائیدور از والدين، در مناطق روستا

 ۀکارفرماھا کارگران مھاجر را وادار می کنند که ساعت ھای طوالنی کار کنند و در خوابگاه ھای درون محوط

بر اساس قوانين دولتی فرزندان کارگران مھاجر نيز اجازه ندارند در شھرھای محل کار والدين شان به . خانه بخوابندکار

در نتيجه حتی اگر اين کارگران ھنگام مھاجرت فرزندان خود را نيز با خود ببرند، قادر به نگھداری از . مدرسه بروند

از اين روست که وادار می شوند فرزندان شان را در .  تنھا بگذارندآن ھا نيستند و مجبورند که آن ھا را تمام روز

 مدرسه را ترک می کنند، بر اساس آمار رسمی، در ًااز آن جا که اين بچه ھای بی سرپرست غالب. روستاھا تنھا بگذارند

  .      بسته شده اندئی ھزار مدرسه در مناطق روستا٣٧ده سال گذشته بيش از 

 ۀ ساله در بشک١٣ تا ٩ نيز جسد پنج کودک ٢٠١٢در سال . دکان حادثه ای منحصر به فرد نيستمرگ دلخراش اين کو

آن کودکان که والدين شان برای کار به شھرھای بزرگ دور مھاجرت کرده بودند، در .  پيدا شدبيجينگآشغالی در شھر 

رم کردن خود آتش زدند، دچار حريق بشکه ھای آشغال زندگی می کردند و وقتی که مقداری کاغذ و آشغال را برای گ

ًا دولت چين چند مقام محلی را سپر بال کرده و اخراج کرد و خبرنگاری را که آن حادثه را وسيع. شده و فوت کردند

 .منتشر کرده بود دستگير و زندانی نمود

  ٢٠١۵جون 

  خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 

 ١٣٩۴ ]سرطان[ ، تير ماه١٩٣شماره 

 

 


