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باخت    جان رفیقی ! به پا به پا،

گزارشی از قتل یک فعال زیست محیطی

مصی ش.

در فرانسه گر سرکوب پلیس با درگیری در 1فرس رمی نام به ساله 21 جوانی امسال اکتبر  25 شب در
محیییط حفییظ فعییال  حامیییان از که رمی. سپرد جان) فرانسه جنوب در( 3تارن ی  منطقه  در 2تسته شهر

نییابودی بییه کییه اقتصییادی ای پییروژه بییا مخییالفت در اکتییبر 25 روز در کییه تظاهراتی در بود، زیست
.است داشته شرکت انجامد، می  منطقه طبیعی زیست محیط

قبییل ها سال از که ای پروژه. است تارن در 4ونس سی سد احداث ی پروژه فایده، بی و پرخرج ی پروژه این
هسییتند، مخییالف شدیدا سد این ساختن با ناحیه نای مردم. دارد سرسختی مخالفین و است شده شییروع

بییه بنییا دولت، و کشاورزی اتاق ی رتبه عالی کارمندان شهر، شورای محلی، سیاستمداران از ای عده  ولییی
های مخالفت وجود با و اند، داشته مشارکت پروژه این ریزی برنامه در خود، خاص های سودجویی و منافع

جییالب .دارند پافشاری آن اجرای و سازی پیاده بر محیطی، زیست فعالین و محلی مردم از بخشی جییدی
محیطی زیست پیامدهای و پروژه این بودن فایده بی و بودن پرخرج نیز کارشناسان از بسیاری حتی که این

جا از درخت هزار سی از بیش پروژه این سازی پیاده برای که شود می گفته. اند کرده تصدیق را آن منفییی
. است شده کنده

تمییام و  داده تشییکیل» 5منطقه از دفاع«  نام به کلکتیوی یا انجمن سد، این احداث مخالفین که ست ها ماه
گردهییم تییارن ی منطقه در نفر هزاران اکتبر  25 روز در. شود لغو پروژه این که اند کرده را خود سعی

نیییز فرانسییه پلیییس دیگییر، سوی در کنند اعلم پروژه این اجرای به را خود اعتراض دیگر بار تا آمدند
بییه مسییلح ژانییدمرم و شورش ضد پلیس 250از بیش: بود کرده بسیج را خود محلی سرکوب نیروهای
پلیییس حضییور .شییدند حاضییر محل در تظاهرات سرکوب و مهار برای پلستیکی، های لوله گو نارنجک

نییدارد، وجییود آن در اداری سییاختمانی یییا و کارخییانه و ست مسکونی غیر که  ای منطقه در شورش ضد
خودی به پلیس تعداد این وجود طبعا .است نداشته مخالفین سرکوب برای دولت جدی عزم جز معنایی

فرانسییه ی دیییده آمییوزش پلیییس که آن ویژه به. است شده تشنج ایجاد و معترضان تحریک سبب خود
نیییز جمعییی های رسییانه و همگییان انظار مقابل در و شهرها سطح در حتی) اروپا کشورهای سایر همانند(

نباییید. کنیید اسییتفاده امیز تحریک های تکنیک از ها، درگیری و تشنج آغاز برای که ندارد امر این از ابایی
اییین. بردنیید می سر به غذا اعتصاب در پیش روز پنجاه حدود از معترضین از تعدادی  که کرد فراموش

پروژه این هک بودند خواسته دولت از  مختلف های شیوه به و بارها و ارهاب ها آن که بود آن از پس اقدام

1. Rémi Fraisse

2. Le Testet

3. Tarn

4. La Barrage de Sivens

5. Zone A Défendre (ZAD)
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حملییه پلیییس بییه مولوتییف کوکتییل بییا ها آنارشیست از تعدادی نخست که دارد ادعا پلیس. کند لغو را
معترضین رفتار به واکنشی را خودش عمل همیشه، مثل سرکوبگر، پلیس که نیست شگفتی جای. کردند
.است کرده اعلم
مخییالفین« هییم اعتراضی تجمع این در: گویند می وقفه بی ها رسانه و دولت ساله، 21 جوان مرگ از پس

سییبب» طلب خشییونت مخالفین«  واقع در و اند داشته حضور» طلب خشونت مخالفین« هم و» جو مسالمت
!بزند خشونت به دست پلیس که شدند
دلیییل را پییروژه رادیکییال مخالفین وجود و بود کرده کشی لشکر منطقه آن به قبل ها مدت از دولت البته

را دیگییری هییدف طریق این از  دولت.داد می جلوه منطقه آن در ژاندمرم و پلیس زیادی تعداد گماشتن
اینکه بیان با دولت واقع   در.بود پروژه مخالفین بین تفرقه و وحشت ایجاد آن و است کرده می دنبال هم

صییفوف در هییم داشییت قصیید کننیید، می دنبال آنجا در دیگری ی خرابکارانه اهداف آنارشیست ای عده
.کند توجیه را گر سرکوب پلیس حضور هم و کند ایجاد تفرقه مخالفین

فییردای از کشییور وزیییر حییال، اییین با. شود می خوانده »غیرکشنده« که شد کشته نارنجکی با فرس رمی
. کرد اعلم ممنوع ژاندمری توسط را ها نارنجک این از استفاده رمی مرگ

و مقییاومت شییاهد اغلییب مییا فرانسییه در اخیییر های سال در که کنم اضافه باید هم را نکته این پایان در
در. شییوند می منجییر طبیعی زیست محیط نابودی به که ایم بوده هایی پروژه مقابل در سرسختانه مخالفت

سیییبز حزب« منظورم طبعا( زیست محیط هوداران جانب از تحسینی قابل رادیکالیسم شاهد راستا همین
روبییرو زیادی جمعی اعتراضات و مخالفت با ها سال این در که دیگری ی پروژه. ایم بوده) نیست »فرانسه

.شود می مربوط جدید فرودگاه یک احداث به که است، 6دلن. د. نتردام ی پروژه است، شده
،رمییی تولیید محییل 7تولوز شهر در .شدند جمع مختلف شهرهای در نفر هزاران ،فرس رمی مرگ از پس

در اکتییبر) هییم 29 چهارشیینبه (امییروز. »باخت  جان رفیقی !پا به !پا به«  دادند می شعار تظاهرکنندگان
کردنیید اعلم تظاهرات این برگزارکنندگان. شد برپا پلیس مراکز  مقابل در تظاهراتی شهرها از بسیاری

: که
همییه از و کنیییم می شییرکت هییا تجمع اییین در او نام داشتن نگاه زنده برای و رمی به احترام ادای برای«

.»داریم نمی بر دست مبارزه از پروژه این کامل لغو تا تر، مهم

6. Notre –Dame – des -Landes

7. Toulouse
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