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، و قصدمان هم شويمدچار تعجب و شوک نمی[دولت] از سوی شما » عدالت«ما از اين شيوه اعمال «
نحوه حل مناقشات و اختالفات است که هنوز از نو بسازيم. حرف ما  های ديگریزنداناين نيست که 

ايم تمام اختالفات خود را بدون هيچ خشونتی حل و راهی برای آن ساخته نشده است. ما تا کنون توانسته
ش کامل است... در زاد، هيچ کس در صلح و آرام[زاد] فصل کنيم. در مقايسه با جاهای ديگر، اينجا 

ز مردم در برابر پليس حاضر نيست که به شکل عمومی اين ايده را تصور، قبول و يا ترويج کند که ا
  .»کنندآنها مردم را متحد میاز قضا، ها وحشی و درنده هستند. . همه پليسدفاع نشود

نوشته شده و از آغاز  نويس يادداشت فوق، متنی است که بر روی يک تکه کاغذ به شکل دست
تا بيش  چرخدين منطقه دست به دست میساکنالند در زاد، در دست دِ های پليس در نوترودام درگيری

  .ای باشد که در منطقه زاد، در فرانسه در جريان استاز هر توضيح ديگری گويای مناقشه

  

  اشتراکی در منطقه نوترودام ِدالند فرانسه سرزمينیزاد؛ 

 zone( »معوق عمرانی توسعهنطقه م«ترکيبی است که برای اشاره به  عالمت اختصاری) ZADزاد (
d'aménagement différé .در» زاد«منطقه ) به کار رفته که توسط مقامات دولتی ايجاد شده است 

زمين هکتار  1600بزرگ شامل  جنگلی واحد) يک  Notre-Dame-des-Landes( »ندالدِ دام نوتر«
ساکنان و  1970از دهه  .واقع شده استنانت در شمال شرقی فرانسه  کيلومتری شهر 25در رزی کشاو

با اين هدف که بتوانند حقوق  نداه، انجمنی به منظور دفاع از دهقانان ايجاد کردمنطقهکشاورزان اين 
دليل به همين جمعی کشاورزان و دهقانان را در برابر پيشروی قوانين کاپيتاليستی دولتی حفاظت کنند. 

ساير در تداوم را بايستی گرايی کاپيتاليستی و ضدتوسعه اندازی راديکال، اکولوژيکمبارزه آنها با چشم
  . خواندهای آن دوره تاريخ فرانسه جنبش

نوتردام ِدالند منطقه ومی ساخت يک فرودگاه جديد در پس از آنکه فرمان عم به بعد، 2008از سال 
دارانه، در دفاع طلبی سرمايهی فعالين محيط زيست و مخالفان توسعهموجی از حمايت از سواعالم شد، 

فعاالن تصميم گرفتند به دنبال اعتراضاتی که به تعليق اين پروژه منجر شد، از اين منطقه به راه افتاد. 
، با همان )zone à défendre( »ای برای دفاعمنطقه« اينبار آن را با عنوانرا اشغال کنند و که منطقه 

)، اين منطقه فرمی Zadistesبرای ساکنين و مدافعين زاد (، نامگذاری کردند. )Zadنام اختصاری (
های اشتراکی و های متمادی، بر اساس فعاليتآلترناتيو از حيات است که آنها گام به گام و از خالل سال

نيستند ميراث پنجاه سال اند و به همين دليل به راحتی حاضر ديدارهای جمعی هدفمند آن را بنا نهاده
  مبارزه در زاد را به راحتی واگذار کنند.

جويان ستيزه است که گروهی از »اردوگاه«بيش از هر چيز شبيه يک  ، زاددولتی اما برای مقامات
آميز با پليس هستند. آماده هر نوع مقابله خشونت است که جای داده در صفوف خود را افراطی

های زادی: مختلف دارند ]پروفايلسند شناسايی [فرانسه سه نوع  ژاندارمریپليس و نزد » زاديست ها«
افراط «دسته سوم  و زاد »اجتماعیـ  فعالين سياسی«محلی و کشاورزان،  مانند ساکنان» نهادی«

 شدن رابا قابليت سياسیبندی که ماهيت امنيتی دولت در مواجهه با مسائل اجتماعی اين تقسيم .»گرايان
های فعال زاد و جنبشی که متشکل از حاميان آن دهد که تا چه حد سوژهبه خوبی نشان میدهد، ینشان م

تواند همچنان خطرناک تلقی شود. برای فعالين سياسی با تمايالت شکل گرفته است، از نظر دولت می



برای  ؛داری و ضداقتدارگرايی اما، اينکه خطرناک خوانده شوند، معنايی اميدبخش استضدسرمايه
شورانگيزتر ادامه دهند. اين همان  اتوانند همچنان مقاومت راند و میرفتهاينکه در مبارزه خود پيش

 ها به خوبی با آن آشنايی دارند. تجربه ارزشمندی است که زاديست

  

  »داریسرمايه«، به کام »قانون«؛ به نام دولتی-خشونت پليسی

ردهه مقاومت فعالين، خبر وانهادن پروژه احداث فرودگاهی ، به دنبال بيش از چها2018ژانويه  17در 
در نوتردام دالند، معروف به زاد، به طور رسمی از سوی مقامات دولتی اعالم شد. به دنبال اين اتفاق، 

رود، ترناتيو به شمار میبخش برای فعالين آلنشينی آشکار برای دولت و پيروزی الهامکه يک عقب
و مدافعان اين منطقه را با اين دستور دولتی مواجه ساخت که تا مهلت تعيين کرون، ساکنين دولت ما
جا را تخليه و ترک کنند. به همين دليل، به دنبال اين وقايع، بحث و گفتگو پيرامون ام مارس، آنشده سی

روی ميز قرار گرفت. از آنجا که زاد،  »سازش يا مقاومت«و پرسش مهم  »شرايط مذاکره با دولت«
حلی امنيتی و نظامی، شد، در ماه مارس تخليه نشد، دولت با توسل به راهبينی میآنطور که پيش

يداتی همها، با حضور فيزيکی و تن زاديستنيروهای سرکوبگر پليس را راهی منطقه کرد. همزما
  ت پليس آغاز کردند. لوجستيکی، مقاومت فيزيکی را در منطقه در برابر حمال

اظهار شد،  های اخير از سوی يکی از ساکنين محلیهمچنان که در يکی از جلسات عمومی زاد در هفته
ت که اين "سمبل" سياسی مقاومت در فرانسه را از بين ببرند؛ چالش اصلی ن نيسمساله مخالفان زاد اي«

يکی از  اين واکنِش . »ت خود بگيرندهای اين منطقه را در دسآنها اين است که چطور کنترل زمين
از روز دوشنبه رکشی پليس فرانسه به منطقه زاد، با خواست دولت کنونی است که کدهقانان زاد به لش

  .ه استآغاز شد 2018آوريل  نهم

ها در زاد شده است. عمليات انجام شده توسط پليس باعث ويرانی بسياری از خانه ها، مزارع و کارگاه
اند. از اين جهت اين حمالت بسيار بسياری از آنها در يک شب همه زندگی خود را از دست داده

د به سادگی از شباهت دارد. زندگی روزمره بسياری از ساکنين زاجانبه همهرحمانه بوده و به جنگی بی
 هم پاشيده شده است و برای برخی از آنها با توجه به فشارهای نظامی و سياسی دولت، بازسازی آن از

ها مالت همچنين صدها زخمی بر جای گذاشته و با موج دستگيرینو بسيار دشوار خواهد بود. اين ح
يات با قطع غيرقانونی جريان همچنين در روزهای آغازين عمل زاد، اشغال نظامینيز همراه بوده است. 

حاميان  محلی همراه بوده است. های حمل و نقل برای ساکنينهای تخريب نشده و محدوديتبرق خانه
های دفاعی های منتهی به مزارع را با ساخت انواع خندق يا پست، جادهنيز زاد و برخی از ساکنين

وی دولت و در واکنش به آن، از سوی گروه ها از ساند. اين اختالل در دسترسی به جادهمسدود کرده
دفاعی حاميان زاد، همچنين خشم و نارضايتی برخی کشاورزان و دهقانان محلی را برانگيخته است که 

کرده است. اما ساکنينی که در  ها و مناقشات درونی درگيردر مواردی جنبش زاد را نيز با تناقض
از تخريب آنچه  ،اره بر اين نکته تاکيد دارند که خشم آنهال تخريب پليسی قرار گرفته اند، هموسيبرابر 

آنها به نيز بايد فهميده و درک شود.  ،که سالها به طور جمعی برای ساخت آن صرف کرده بودند
ها در منطقه به هيچ کنند که حاکم شدن اين وضعيت پليسی و حضور پرشمار ژاندارمدرستی اشاره می

؛ دولت پس از قطع ناگهانی ديالوگ با ساکنين زاد، اشغال نظامی ده استوجه انتخاب و خواست آنها نبو
شود که از سال . دسته اخير بيش از همه شامل کسانی میمنطقه را در دستور کار خود قرار داده است



در اين منطقه و با فراخوان کشاورزان  »النددِ نوترودام «به بعد، با تعويق پروژه ساخت فرودگاه  2008
هايی را توانستند زمين پس از آناين دسته  .دار قديمی در اين محل اسکان پيدا کرده اندو دهقانان سابقه

های آلترناتيو تعريف کنند. جوانان آنارشيست بخش مهمی به اشغال جمعی در آورند و برای آن پروژه
از اين فرم جديد زندگی، برای پيشبرد برخی اصول سياسی، فراهم دهند که از اين گروه را تشکيل می

کردن امکان همگرايی مبارزاتی با فعالين ديگر و همچنين ساخت نوعی کموناليسم اکولوژيک بهره 
  اند. برده

های منطقه زاد، به دستور دولت و توسط بيش از دوهزار و پانصد نيروی آميز کمونتخريب خشونت
، چيزی نيست به خودروهای زرهی و هليکوپتر گارد ويژه اعزامی به منطقه، مجهزپليس و نيروهای 

ای که به شکل جمعی و اتونوم و در جز نمودی آشکار از خشونت عريان دولتی عليه مجموعه
) در پی ساختمان ها، مکان های مالقات، ابزار کار،...ترين شرايط مادی و با کمترين امکانات (شکننده

های نابرابر و تحميلی رموای هستند که فرم جديدی از زندگی را در نظر دارد که تا حدی نتحقق پروژه
هايی که با تالش جمعی و با حداقل امکانات، ولی با رويای کشد. تخريب خانهموجود را به چالش می

و  های پليس، در واقع اعالم نوعی جنگ اجتماعیراند توسط بولدوزموقعيتی آلترناتيو ساخته شده
سياسی از سوی دولت فرانسه خطاب به کسانی است که در اين نوع سنت فکری و سياسی نوعی رهايی 

ی که دولت در يکنند و به آن تعلق خاطر دارند. با توجه به معيارهافردی و جمعی را جستجو می
ولت اين تخريب اين منطقه نبود. دداد، به هيچ وجه نيازی به ارتباطات خود مورد استفاده قرار می

اند. اين در ادعای دروغين را پيش کشيده است که کشاورزان محلی، طرحی کشاورزی را ارائه نکرده
حالی است که ساکنين اين منطقه يک پروژه کشاورزی آلترناتيو را ارائه کرده و برخی از آن حتی 

برانگيخته است،  اند. در واقع آنچه که خشم دولت راهای موجود شدهخواهان اصالحات در ساير بخش
هايی است که ساکنين زاد درگير آن هستند. عدم وجود يک پروژه نيست، بلکه ماهيت ومحتوای پروژه

تابد، در اساس نوعی از زندگی است که در ده سال اخير توانسته است نوعی آنچه که دولت بر نمی
د. بنابراين اين موضوع که جامعه آزاد از منطق مالکيت در اشکال مختلف آن را تجربه و بازسازی کن

ها و فضای موجود در اند که مجلسی محلی مديريت جمعی زمينساکنين زاد ار روز اول پيشنهاد کرده
اين منطقه را بر عهده بگيرد، ارزش نمادين بسياری دارد. عمليات اخير پليس در زاد، بر خالف آنچه 

است  »حاکميت زو«بلکه در واقع  »قانونحاکميت «کند، نه در راستای نخست وزيز فرانسه ادعا می
های اصل کنش اشتراکی را از بين ببرد: انجمن ها، که تالش دارد به سرعت و به طور کامل تمام نشانه

های مختلف تبادل تجربه تعاونی های مصرفی و توليدی، پروژه های کشاورزی و صنايع دستی، روش
هايی است که دولت چهره واقعی خود را نشان .. . در چنين موقعيت.و زندگی دوستانه و صميمی

دهد: دولت نه تنها ضامن بی قيد و شرط مالکيت خصوصی است، بلکه خود مبتنی بر منطق مالکيت می
سخن گفت که در عمل در جنگ با هر فرمی از  »مالکيت دولتی«توان از نوعی است، طوريکه می

  حيات اشتراکی است. 

سات محلی متعددی داشتند برای گفتگو پيرامون اين موضوع که در ها قبل ساکنين زاد جلاز مدت
هايی برای ليه زاد و اخراج ساکنين، چگونه خود را سازماندهی کنند و چه راهخصورت دستور ت

است که از يکی از  لب کالمیاين . »ما همه چيز را مجددا از نو خواهيم ساخت«مقاومت پيدا کنند. 
ا توان ممکن ادامه داشته باشد. مم است بر اين که مقاومت در برابر پليس تساکنين زاد می شنويم که مص

خانه ديگر از نو خواهيم ساخت...  صرف  ليس خراب کند، ما به جای آن دو سههر خانه ای را که پ«



داری های موجود سرمايهرموراندن ما و تالش برای تحميل ننظر از موازنه قدرت، تمايل دولت به عقب
طلبد. رزی زاد، به داليل قانونی و همچنين مسائل مربوط به شهرسازی، زمان زيادی میبر کشاو

مده است اما برای بعضی از ما، هنوز هم مبارزه آهرچند پروژه ساخت فرودگاه سالهاست به تعويق در 
ن چيزی که از ده سال پيش تا کنون ی آداری ادامه دارد و برای بقای همهدر برابر هراس سرمايه 

ديگر به اشتراک  و مبارزين که داريم را با مبارزاتای شده است، همه امکانات خودسازمانیساخته 
خطری که وجود تواند بميرد. یويرانگر و سمبلی است که نمبه هر حال، زاد يک ايده ... می گذاريم

اما ايده آن در جاهای ديگر در حال جوانه زدن دارد اين است که شعار "مقاومت و تخريب" محو شده 
ها پايبند هستند و در بيرون از اينجا وجود دارد، به اندازه کسانی که به اين ايده است. تعداد زيادی "زاد"
کند. "زاد" همچون فضايی است که در ما یپوشاند و مقاومت را فرامرزی ماين اختالفات ما را می

  . »شدهست و هربار دميده خواهد 

اند که در گفته« : کندیفکر م مليات تخليه زاد توسط پليس اينطورنين زاد در مورد عيکی ديگر از ساک
کنيم و کشتن آدمها یولی بايد بدانند که ما مقاومت مشان را با موفقيت تمام خواهند کرد دو هفته عمليات

ن داريم که از ما و زاد شت سرماکشد. ما هزاران نفر را در پبيشتر از دو هفته برايشان طول می
 که ويران کردند،ای را کنند، به همين دليل من زياد نگران نيستم. بايد جلو رفت و هر خانهیحمايت م

 .»ساخت جايشبه ديگری یفورا خانه
 

امشب غذای برای  بيش از ده کيلو سبزيجاتکه در حال آماده کردن  ها)(اسم عام همه زاديست کاميل
گر ا«تگی تداوم يک مقاومت است: ناشی از خس شايد بيش از هرچيز کمتری دارد که حوشبينیاست، 

کرد که در توسط دولت، هيچکس پيش بينی نمی 2012به ياد داشته باشيد در پروژه تخليه و اخراج سال 
ن کرده زمان کوتاهی بعد از آن با نيرويی چهل هزار نفری بتوانيم هر آنچه را که پليس تخريب و ويرا

ما مردم را کمی  رژی موجود باشد.م که همان اناما امروز مطمئن نيستبود، به شکل بهتر از نو بسازيم. 
... از طرف ديگر بسياری از کسانی که های جمعیگيریتصميم با پيچيدگی ايم، خصوصا ته کردهخس

اغلب کارمند دولت هستند و قصد دارند به ما در مورد مذاکره و رابطه با دولت درس بدهند، خودشان 
کنند. گاهی واقعا صبرم سر ت میسروصدا به دولت پرداخهايشان را به شکل دقيق و بیماليات

تا زمانی که زاد بود، ما در رويا نبوديم، اما در يک واقعيت عجيب و «دهد: او ادامه می. »...يدآیم
، بايد در بلند مدت خواهند در اينجا بمانند که میکسانی  .متفاوت استکمی حاال  برديم.یبه سر م غريب

جايی که می دانستيم که می توانيم در بسياری از  وجود نداشت درکه پيش از اين اجباری ثبت نام کنند، 
ای از تناقضاتی است که مانند هر اينها نمونه. »کنيم های ناعادالنه  تحميلی موجود عدولرمواز نموارد 

د نيز وجود واقعی دارد. اما آنچه اهميت دارد اين است که اين تکثر تا به جنبش ديگر، در مقاومت زا
کند يا آنها را در هايشان را سست ها برای پيشبرد پروژهاست اراده جمعی زاديست امروز نتوانسته

مقابل دولت به انشعاب برساند. جنبش و ايستادگی زاد تا به امروز تحت يک نام و با اتحادی جمعی 
  تداوم حيات داشته است. 

  

  زادمنطقه زيست آلترناتيو در 



بسياری از فعالينی که در زاد زندگی می کنند، تحصيل، کار، خانواده و بستگان و مهمتر از همه زندگی 
اند. همچنان که يکی از جوانان را رها کرده اند و سالهاست در اين منطقه آلترناتيو مستقر شده راحت

اين انتخاب قطعا آسان نيست، اما اين تصميم ما را به مسيری هدايت کرد که «ساکن زاد عنوان می کند، 
  . »توانستيم به واسطه آن خودمان را به صورت فردی و جمعی از نو بازسازی کنيم

نفر به  150پراکنده و وسيع را به خود گرفته است که حدود  منطقه روستايیاد اکنون شکلی از يک ز
. برخی از دگی می کنندنت نفر به شکل موقت در آن زسبيش از دويشکل ثابت در آن ساکن هستند و 

اند به اين منظور که هايی بسيار انديشيده شده و بر اساس اصول سياسی ساخته شدهها با ايدهاين خانه
  بتوانند زيستگاه را به اکوسيستم پيوند دهند. 

سرمايه داری،  مخالفان، اکولوژيست ها، شدناستثمارشده، مخالفان جهانیدر زاد، کشاورزان، دهقانان 
اند که به جای مشترک گرد هم آمدهايده  اين . در يک جامعه کوچک، در اطراف..وآنارشيست ها 

فعاليت سياسی، آن را عمال زندگی کنند. برای مثال در شمال زاد، گروهی از کشاورزان قديمی منطقه 
به بعد در اين  2008زندگی می کنند که از سال ) squatteurs( آنارشيست از مالکان جمعیدر کنار 
به شکل و  انداند و مناطق و منازلی را در آنجا به تصرف خود در آوردهساکن شده ]ونزمنطقه [

برای ما بودن و زندگی «شنويم: همچنان که از زبان مردم زاد می .کنندیگروهی زندگی و کشاورزی م
به وضوح نوعی تغذيه دائمی از مقاومت است، استقبال کردن از حضور کسانی است که هيچ  زاد در

اند مکان دلبخواهشان را پيدا کنند. زاد توسعه و تسری دادن جايگاهی در اين دنيا ندارند و يا نتوانسته
اند به نوعی از آن مدل زندگی، که در همه جای يات کوچکی که باعث شدهئايده خودگردانی است و جز

  . »دنيا توسط تکنوکرات های تجاری مديريت می شود، گذار صورت گيرد

 
ها، های اجتماعی مترقی، حمايت از انواع اعتصابها در انواع جنبشبه مشارکت زادی با توجه

توان گفت که میهای لجستيکی به مهاجران بدون اجازه اقامت، مبارزه با انواع خشونت پليسی، کمک
روی خواهند بر یاند يا دهقانانی که متصرف کرده هايی راهايی نيست که زمينزاد تنها شامل زاديست

اند از خالل آن، منبعی الهام بخش، شود که توانستهزمين کار کنند؛ بلکه زاد، شامل تمام کسانی می
  ای که به آن تعلق دارند، بيابند. همچنين پشتيبانی اخالقی و منطقی برای جنبش و مبارزه

محلی  التاست که تا حد امکان از محصو تالش ساکنين زاد ايندر سطح زيست روزمره و بومی، 
حتی در  بومیورده کنند. آنها به فرم خودگردانی آاستفاده کرده، نيازهای روزمره شان را خودشان بر

خود، قائل هستند. ميوه ها، سبزيجات، محصوالت لبنی و نان، در روزهای جمعه در  روزانهمصرف 
، رسدفروش می به )non_marché( »بازار -نا«يا در مکانی به نام  شوند وفروحته می بازار محلی

خواهد برای محصوالت ها به خريدار بستگی دارد و او آزاد است که هرچقدر میکه در آن قيمت
  خريداری شده پرداخت کند. 

يد، از طريق يک  آاختالفاتی که بين افراد پيش میحتی نوعی دادگاه محلی ايجاد شده است که در زاد، 
نزد ساکنين جياپاس  »عدالت کمونال«با الهام از  واسطه،شود. اين گروه ل میميانجيگر حل و فص گروه

) گذاشته است. دوازده ساکنی که Cycle des douze( »گانهچرخه دوازده«در مکزيک، نام خود را 
يند تا اختالفات آای يکبار دور هم گرد میاند، هفتهبرای مدت يک ماه در در يک منطقه زندگی کرده



وارد جدی، تصميم گروه ممکن است حتی به اخراج فرد مربوطه از زاد خود را حل و فصل کنند. در م
  منتهی شود. 

  

  گيرینتيجه

های و ادغام پروژه »نرماليزاسيون«در پی تحميل پروژه  پليسی در زاد، دولت فرانسه با انجام عمليات
اشتراکی ساخته شده در زاد، در مدل دولتی هژمونيک موجود کشاورزی، مبتنی بر اصول 

داری بازار آزاد از جمله سود بيشتر، اصول مالکيت خصوصی و همچنين کار فردی است که سرمايه
ن وادار خواهند در آن دهقانان و کشاورزان به شکل مضاعف استثمار شده و در رقابت تحميلی با سايري

ضمن اينکه اين مدل دولتی،  های بزرگ تجاری و مالکين کالن واگذار کنند.شد ميدان را به شرکت
ای سويههمچنين اين عمليات  اکولوژی و طبيعت را با تهديدهايی بسيار جدی مواجه خواهد ساخت. 

ت اشتراکی خارج از نمادين و پيامی استعاری نيز در خود دارد: اينکه هيچ فرمی از کار و حيا
های آلترناتيو، اصل مقاومت جمعی و همگرايی مبارزاتی چهارچوب جهانی موجود که مبتنی بر ايده

عليه وضع موجود باشد، از سوی دولت جديد فرانسه به نمايندگی ماکرون، تحمل نخواهد شد. وقتی اين 
بازنشستگی، مينه قانون کار و عمليات را در کنار اصالحات پيشنهادی دولت در زمينه مهاجرت، در ز

... قرار دهيم، به سادگی پی خواهيم برد که اين اشغال نظامی تا چه حد آگاهانه و در دانشگاه ودر حوزه 
های ميراث سوسياليسم در ماندهی کالنتر صورت گرفته است که تخريب تمام پسپيوند با يک پروژه

  ر را هدف گرفته است.   شدن بيشتکشور فرانسه و هدايت آن به سمت جهانی

به دنبال آغاز عمليات پليس در منطقه کند، از آنجا که هرنوع سرکوبی، مقاومت خود را نيز خلق می
لترناتيو در حمايت از مردم اين منطقه و جنبش آهای های چپ فرانسه و گروهجريان، اکثر نيز زاد

نيز از ساير کشورهای اروپايی از جمله حاميان زيادی  اند.داری موجود در زاد بسيج شدهضدسرمايه
تنها در تجمع  اند.ها در محل حاضر شدهبلژيک، آلمان، اسپانيا و انگليس برای همبستگی با زاديست

روز يکشنبه پانزدهم آوريل، بيش از پانزده هزار نفر حامی اين جنبش در منطقه زاد حضور فيزيکی 
داشتند و کل روز را در درگيری با پليس گذراندند. در تظاهراتی که اوايل ماه آوريل در استان نانت، 

ردانی اقامتگاه، گروه مقاومت ها، دانشجويان، گروه خودگکيلومتری زاد برگزار شد، زاديست 25در 
نانت های چپ افراطی، کولکتيو سنديکايی عليه فرودگاه و جهان تابع  آن، گروه حق مسکن، انجمن 
محلی پشتيبانی از مهاجران، با تاکيد بر همگرايی مبارزاتی، حمايت خود را از جنبش زاد اعالم کردند. 

هايی مختلف به يکديگر، نقطه روشن و با اولويتهای متفاوت اين تالش فرابومی برای گره دادن جنبش
های شود. خصوصا با توجه به احيای جنبشاميدبخشی است که در فرم مقاومت اخير در زاد ديده می

های اخير در فرانسه از جمله جنبش دانشجويی (با تظاهرات و اشغال چند دانشگاه مهم کشور)، جنبش
پست در اعتراض به اداره و  کنان بخش حمل و نقل ريلیکارهای طوالنی صابحامی مهاجرين و اعت

(اکثر اين اصالحات، حقوق اوليه  انواع اصالحاتی که دولت ماکرون در حال اعمال کردن آنهاست
)، سازدران را با خطر جدی مواجه میبسياری از افراد طبقات کارگر جامعه، دانشجويان و مهاج

بخش يا عامل سرخوردگی تواند الهامقاومت در کشور میهای مموفقيت يا شکست هريک از اين هسته
رغم اينکه مقاومت زاد توانسته است به شکل ها باشد. از سوی ديگر، علیدر ميان فعالين ساير جنبش

داری و طرفداران خودگردانی محلی و مخالفان نرماليزاسيون نمادين، صدای جريان ضدسرمايه



مقاومت زاد بتواند به  شود کهورت به شکل جدی احساس میهمچنان اين ضر سرکوبگر دولتی باشد،
های هايی که در محالت و شهرکای و نامرئی شهری نيز گره بخورد، از جمله جنبشاشيههای حجنبش
ايگاه طبقاتی که با توجه به پهراسی  ضداسالمراسيسم و های آنتی پاريس فعال هستند و يا جنبش حومه

انسانی و شوند که از امکانات مالی، ای میهای چپی رسانهاز جنبش و موقعيت شهری، کمتر
 د. نبرلوجستيکی طبقه متوسط شهری بهره می

 


