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 حوادث پاریساستراتژی غرب پس از 

 

 سباستین باجن

 

ای است که باید گامی به عقب برداشت و شکوه و درخشش استتراتژی  ددتروریتتتی غترب را بتاز  ری      احتماالً این همان لحظه

 کرد، تا سپس بتوا یم ا تجام استراتژیک و تاکتیکی آن را تحتین کنیم: 

 ن و قتل تصادفی شهرو دان به یاری جنگ و بمبارمان و قتل تصادفی شهرو دان. اجنگ و بمبار برد با  .1

  برد با حمله به آزادی های مد ی به یاری حمله به آزادی های مد ی؛ .2

 – برد با تالش های جهادی ها در جهت رواج این برداشت که دو اردوگاه آ تاگو تتیک و سازش  اپذیر وجتود دار تد    .3

 ه یاری رواج این برداشت که اسالم و غرب دو اردوگاه آ تاگو تتیک و سازش  اپذیر ا د؛ب – غرب و اسالم یعنی

( در غترب بته یتاری    islamophobia برد با تبلیغات جهادی ها در مورد گتترش افتارگتتیتته ی هتراا از استالم      .4

 گتترش افتارگتیتته ی هراا از اسالم در غرب؛ تشویق 

سالم سیاسی از طریق معامالت تجاری و اتحاد سیاسی با آن دولت هایی که بیش از همه  برد با شیوع شکلی ارتجاعی از ا .5

 دست ا درکار رواج شکلی ارتجاعی از اسالم سیاسی ا د.

به سان قدرت های  واستتعماری رفتتار متی کننتد و از فاستدترین و اقتتدارگراترین و        برد با این تصور قدرت های غربی  .6

ا می کنند، آن هم از طریق حمایت از فاسدترین و اقتدارگراترین و کثیف تترین دولتت   کثیف ترین دولت ها حمایت ه

 ها به شیوه ای  واستعماری. 



 

 

 برد با فرافکنی این تصویر داعش از خود در مقام دولتی مشروع که در جنگ با قدرت های غربی است، آن هم با اعالم  .7

 .(ISISبه  ام  این که قدرت های غربی در حال جنگ با دولتی هتتند 

 برد با این تبلیغ داعش که غرب منطقه ای است فاسد، بی روح و بی بر امه و هدف که ی ا ه مشتصته اش دلبتتت ی بته     .8

 لذت پرستی است، آن هم با دفاع از لذت پرستی در مقام مشتصه ی بارز غرب که آن را ازداعش مجزا می کند. 

های اسالم گرای رفرمیتت به قدرت گترفتن از طریتق ا تتابتات اوج ستاده      برد با این ادعای جهادی ها که باور جریان  .9

بته قتدرت   لوحی است، آن هم با حمایت از کودتا علیه یک رئیس جمهور اسالم گرای رفرمیتت که از طریق ا تتابات 

 رسید.

با سرریز کردن  غرب که است استدالل این قدرتش منشاء که –و یتم ی برد با ددیت جعلی جهادی های رادیکال با صه .11

 از تبعیتت  بتا  هتم  آن –پول و اسلحه به اسرائیل، صرف  ظر از رفتارش با فلتطینی ها، از معیاری دوگا ه تبعیت متی کنتد   

 .اسرائیل به اسلحه و پول کردن سرریز و دوگا ه معیارهای

 بر اساا این توصیف، دی ر جای چه   را ی است؟ 

 

 

 داعش در پاریس

 طارق علی

ل والس در اینکه فرا توا اوال د و ما وئ در خاورمیا ه.« خالفت»پس داعش ادعا کرده حمالتش پاستی بوده به بمباران فرا ته علیه 

آن را به تأخیر ا داخت( و با شد د  تا اینکه واشن تن  ا د حرفی  یتت. طرفه آ که داشتند آماده ا داختن رژیم اسد می طلب جنگ

کنند و دلشان هم  پیوستند. در واقع اکثر متالفان در سوریه در وهله  تتت با اسد مقابله می این کار به ائتالف داعش در منطقه می

های  خواست غرب رژیم دی ری را هم در منطقه تغییر دهد. اگر این کار را کرده بود د یک جنگ داخلی دی ر میان گروه می

 گرفتند.  دا د ایاالت متحد و اتحادیه اروپا طرف کدام گروه را می آورد و خدا می جهادی رقیب با یکدی ر سر بر می

کند  کار را می دا م غرب هم همین داعش پایتتت فرا ته را هدف گرفت و بیش از صد کشته و دویتت زخمی برجا گذاشت. می

ها  دارد.  برد. غرب برتری اخالقی بر جهادی  زاع میان دو بنیادگرایی راه به جایی  میکشد، ولی این  ها هزار تن را می و در واقع ده



 

 

توان و  کدام  می که گفته اعدام با شمشیر در مأل عام  داعش( بدتر است از حمله کورکورا ه هواپیماهای بدون سر شین؟ از هیچ

  باید دفاع کرد. 

های امپریالیتتی در افغا تتان و عراق است ولی این کافی  ه و داعش  تیجه جنگا د القاعد درستی هم گفته ا د و به اغلب گفته

های کوچک مترقی را هم در  ظر گرفت که هم  اشی از  رفتن  اسیو الیتم سکوالر به دست خود و  اتوا ی گروه  یتت. باید از بین

سعودی را جلو ا داخته و القاعده و داعش، هر ای در سطح جهان. این فرایند رژیم  سرکوب داخلی است و هم کاهش حمایت توده

 ا د؛ اقلیتی بتیار کوچک درون اسالم سنی.  گری دو تحت  فوذ قوی وهابی

های  ترکه دادن به حمایت غرب از خا دان سلطنتی سعودی و تتمه فرض برای بازگردا دن ثبات به منطقه الزم است: خاتمه سه پیش

فلتطینی با حقوق برابر برای همه شهرو دان آن. مادام که این -؛ یک دولت واحد اسرائیلیآن؛ پایان همه مداخالت غرب در منطقه

گناهان در پاریس یا هر شهر دی ری در خاور  هیچ توجیهی برای کشتار بی شو د. طور تکثیر می اتفاق  یفتد هیوالهای سیاسی همین

 عربی  یتت.
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