گزارش هفته دوم کارزار پاریس و آکسیون های روز  ۱۲دسامبر

سرانجام دوازدهم دسمار ر  2015رسمید .روز پایمانی دو هفتم امارزار ارترا می در برابمر سیسمت ی جهمانی ام راما و و
راطق و ااراردش ،حیات بشری و اره زرین را ب سررت ب س ت نابودی ری راند.
شب ق ل ،رسان ها از شمهر «بمورهه» رحمل برزمراری نشسمت راارمات دو تمی و اارشااسما زیسمت رحیطمی و اقتصمادی
سازرا رلل خ ر ری دادند ا «دستیابی ب یک توا ق روثر» بسیار دشوار است.
سخاگویا دو ت های سررای داری رثل سال همای ق مل داشمتاد تاصمیر را بم زمرد هم رمی انداختامد و بیمرو از بمر و
باروی ارایتی «بورهه» ،ر ارزا و عاال
رنگارنگ و پر انرهی با شاید این خ رها بیش از پیش ب خش ری آردند و شور و شمو شما بمرای برزمراری آاسمیو
های  12دسار ر بیشتر ری شد.
سراسر هفت ق ل ،عا یت های رختلفی در زوش و ااار پاریس برزرار شده بمود .ررامر ایمن عا یمت هما در رجت مو ر می
رهاگی  104بود در یکی از رحالت زح تکشی شهر .در صحن اصلی ،اارهای رختلف هامری ام اساسما نوجوانما را
درزیر ری ارد جریا داشت.
چاد نفر با اس و چهره د اک ها ،اه یت بازیا ت را تو یح ری دادند .در ررامر سما ن ،درخمت راموایی بررزمی سماخت
بودند ا هراس پیارش را بر روبانی ری نوشت و ب آ ری آویخت .در رورد تاثیر زررمایش بمر سماااا امره زرمین نیمر
ن ایشگاه رکسی بر پا بود .آاروبات ،رقص و هیپ هاپ بود در ُااج ُااج  .104و ن ایشگاهی ه در رمورد اخترارمات و
ابتکارات برای دنیای آیاده دائر بود .اختراراتی ساده ا صر جویی در رصرف آب و سوخت را ر کن ری ااد.
ب روازات این عا یت ها ،جلسات رختلفی برزرار ری شد ا رو مق تمرین شما را ج عمی از زمروه همای زنما االلمب از
اشورهای آسیایی وآ ریاایی ب ه راه چاد زروه رانسوی) تشکیل داده بودند .در نشست همای دیگمر ،رها ودهمایی بمرای
نحوه شرات در ت اهرات و راابل با تااتیک های سراوب و نیر شااخت از قوانین و راررات و حاو بازداشمت شمدزا
ب ویژه با توج ب «و عیت ا طراری» رطرح ری شد.
هر زوش ای رردم ج و بودند .با ه آشاا ری شدند و بحث ری اردند .چاد زروه بررگ  100تا  200نفمری را رمی دیمدی
و در ااارشا ش ار زیادی زروه های اوچک چاد نفره ا با ه ب پاریس آرمده بودنمد .همر شمب ،رج مو ر موری تشمکیل
ری شد و زرارشگرا «ائتالف ر مارزاتی» اخ مار بمورهه را بم ج مو رمی رسماندند و برنارم روزهمای بعمد را ارمالم رمی

اردند .برخی سخارانی ها ه در چارچوب ه ین رج و ر وری انجام ری شد ارا جایی برای بحث و اظهار ن ر و طرح
سواالت رردم ن ود ا این یک ناط عف ره بود.
هر چ ب دوازده دسار ر نردیک تر رمی شمدی تعمداد حا مرا در تج عمات  104بیشمتر رمی شمد .اتوبموس هما ررت ما از
هلاد ،آ ا  ،سوئد ،االند و انگلیس و نروه ررتمب رمی رسمیدند و بما خمود تمی همای پرشمکی ،وامیال  ،هاررامدا و سمایر
قشرها را ری آوردند .تی های آشپرخان ه ب راه بود و ج عیت را بما لم ای زمرم زیماهی سمیر رمی امرد و در راابمل همر
اس هر قدر توا را ی اش اجازه ری داد ،پو ی ب صادو ری ریخت یا اصال ن ی ریخت.
طی هفت  ،رالوه بر ررار  ،104عا یت های رختلفی در سطح شهر انجمام شمد .رمده ای از عما ین در مدیت بما سیاسمت
خصوصی سازی روزه ها اا اللب زیر چتر سررای های نفتی ری رونمد) در راابمل رموزه موور تج مو اردنمد .رمده ای
دیگر ب سخارانی در رورد اشاورزی صاعتی و صدراتی ا ب خاک و آب و ل ا ری زند پرداختاد .برخی هم در سما ن
نهاده مای جارع م رممدنی در «بممورهه» ری مر نشممری ز اشممت بودنممد و بحممث و زفممت و زممو و رصمماح ر می اردنممد .هممر چاممد
ت اهرات سیاسی قدلن بود و ی پلیس با زرده آیی ها ااری نداشت.
در ررار بررزی ا ب یکی از نهادهای رزراده طر دار رحیط زیست در راطا رونتروی تعلق دارد ،ائتالف روسموم بم
«خط قررر» در حال تهی پرچ ر ی  100رتری و پالااردها و پوسترها و ابمرار ت لیغمی دیگمر بمرای آاسمیو روز 12
دسار ر بود .ر اای «ایستادزی برای زرین» ه ب آنجا ر تاد و از زروه ها و ا راد حا ر در این ررار ام «بما آ میس»
نام دارد برای تهی پارچ نوشت خود ا ک زر تاد.
در آخرین سارات شا  11دسار ر ،برنار آاسیو های روز بعمد روی سمایت همای ویمژه برزمراری ت ماهرات هما قمرار
زر ت ،توییت و ای ریمل شمد .راس سمارت  9و  15دقیام صم ح دوازدهم در ناماط زونمازو پماریس ام تاری ما ه م ناماط
رراری شهر را پوشش ری داد زروه همای اوچمک و بمررگ بما ااورهما و اتیکمت هما و پالااردهمای رشمخص خمود ،پمای
پیاده یا با دوچرخ آردنمد و تج مو اردنمد .در بع می ناماط ،در سمکوت ایسمتادند و در ناماطی دیگمر شمعار دادنمد و بعمد از
ز شت نی سارت رتفر شدند.
سارت  12در بلوار زراند آرر اادار خیابا شانر یره) آاسیو «خط قررر» برزرار شد .هرارا نفر ا ااثرا دختمرا
و پسرا جوا از رلیت های رختلف بودند با ریاد و شعار و تران زمرد آردنمد .از خروجمی ایسمتگاه رتمروی «آرهانتمین»
ج عیت ب خیابا ری ریخت .نیروهای پلیس د شمورش بمر سمر خیابما همای ر مود بم بلموار رو مو زر تم بودنمد .ارما
آزاهان ن تحرای داشتاد و ن تحریک رمی اردنمد .امارال رشمخص بمود ام سیاسمت دو مت ،پرهیمر از همر زونم درزیمری
است ر ادا دندا های تیر درکراسی ارپریا یستی دوباره رثل روز  29نوار ر در «ریدا رپوبلیک» آشکار شود.

آاسیو «خط قررر» ه بلوار را پر ارد و ج عیت از یک سم ت تما نردیکمی ریمدا اتمووال و از سم ت دیگمر تما تاماطو
«پممورت رممایو» ادار م داشممت .در ابتممدا و انتهممای آاس میو  ،ا ممراد پل میس بمما سممپرها و خودروهممای شمما راه را بسممت بودنممد.
ج عیت شعار ری دادند و در این اصل راهپی مایی رمی اردنمد .همرارا دسمت ،پمرچ ر می  100رتمری قررمر رنمگ را
باالی سر ت اهرااادزا ح ل ری ارد .ا آااده از روسیای راک و ِرز و ریت پر شور آ ریاایی بود و هلهل و رقمص

و جا ش جوانا  .یکی ریاد ری زد :خواست را چی ؟ و بای جواب رمی دادنمد :رمدا ت اقلی می! دوبماره ریماد رمی زد :چم
وقت؟ و رردم جواب ری دادند :ه ین حاال! هر زروهی پرچ خود را آورده بود.
را ه ارالری های خود را پخش ری اردی و پارچ نوشت خود را داشتی ا بم زبما رانسموی بمر آ نوشمت شمده بمود:
« امط اناممالب رمی توانممد اممره زرمین را نجممات دهممد!» ایمن تاهمما پرچ می بممود ام پیمام اناممالب رمی داد و رمردم را بممرای حممل
رع لی ا حیات نوع بشر و خود اره زرین را تهدید ری ااد ،ب اناالب درموت رمی امرد .اسمتا ال از ایمن پیمام چشم گیر
بود .ا راد بسیاری از ساین رختلف ری آردند و با شکل های رختلف ابراز ه ستگی ری اردند و از پرچ را او برخی با
پرچ را) رکس و یل ری زر تاد .ره ترین نتیج ای ا ری باید از این صحا هما زر مت ،ا مود یمک نیمرو و رموثر در
ررص ارترا ات اجت اری ـ سیاسی جاری است ا ب روشای آ ترناتیو اناالب اجت اری را پیش بگ ارد و ا ونیسم را
ب راوا تاها راه حل ت لیغ و ترویج ااد.
از ایاجا راهی «شا دو رارس» شدی ا رحل تج و بررگ دیگری از سارت  2بعد از ظهمر بمود .در مای سم ری ام
بر ایفل را ب «ردرس ن ام» رتصل ری ااد ،رردم ر ت ر ت ج و ری شدند .ایاجا پلیس د شمورش ،ح موری جمدی
تر داشت؛ راه ها را بست بود و سعی ری ارد ااترل بیشتری بر ج عیت ار ال ااد .س چهار ردیف زنجیره انسانی دور
تا دور یکی از پارک های این رحل تشکیل شد .در انتهای رحوط س ر ،آنجا ا باای یادبود صلح قمرار دارد ،صمحا ای
بر پا بود با بلادزوهای بررگ .حرف و حن سخارانا یادآور ت اهرات های سادیکایی رانس بود و چادا حال و هوای
رزراده و ر ارزه جویان نداشت .از آ شور و سرخوشمی نماب آاسمیو «خمط قررمر» خ مری ن مود .حتمی روسمیای هم بم
تران های حق طل ان رانسوی رو نشست بود.
رثل این بود ا ِرز و راک رو ق بم ر مور از خمط رحاصمره پلمیس نشمده بودنمد .ر امای «ایسمتادزی بمرای زرمین» ه مراه
ج عیتی بودند ا در رسیر رسید ب «شا دو رارس» ،پل روز رود سمن را بمرای دقمایای اشمغال اردنمد .ه م روی پمل
دراز اشیدند .سپس با پرچ وارد ریدا شدند و باقی انده ارالری های شا را در بین رردم پخمش اردنمد .نردیمک سمارت
 5بعد از ظهر بود پایا این تج و و دو هفت اارزار ر ارزاتی ارالم شد .بمرای خمرو از ریمدا ج عیمت رج مور بمود بم
شممممممممممکل شممممممممممرده از روزنمممممممممم ای امممممممممم پلممممممممممی س ممممممممممد شممممممممممورش بمممممممممماز اممممممممممرده بممممممممممود ر ممممممممممور ااممممممممممد.
هوا در حال تاریک شد بود و نگاه و ر تار نیروهای سراوبگر خص ان تر از سارات ق ل .بسیاری از عا ین بم ادارم
ر ارزه کر ری اردند و را ه در این کر بودی ا چطور خط اناالبی را در رورد رحمیط زیسمت تع یمق اامی و چطمور
بتوانی بخش پیشرو جا ش را درزیر ر ارزه اناالبی ه جان رلی ن ام سررای داری اای .

یکی از عا ین ایستادزی برای زرین

