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 ۲۷/۰۴/۲۰۲۲          رابرت دریفوس 

 بازی شیطان 

 ثور  ۸و  ۷درآستانه دو رویداد

 بـــازی شـــــــــــیــطـــــــان کتاب: 

 نویسنده : رابرت دریفوس 

 مترجم: فریدون گیالنی

های امریکا که در شصت سال گذشته با هدف توسعه و تقویت طیف است از سیاست  ٔٔ بازی شیطانی، گزارش ناگفته»
 زرخیز.«  اقتصادی و استراتژیک امریکا در خاورمیانهٔ  ٔ راست اسالمی برای تامین سلطه

 دربارۀ این کتاب نوشته اند:
مهمترین از  یکی  دریفوس«  »رابرت  نوشتۀ  شیطانی«  »بازی  گسترش  پژوهش  کتاب  و  ظهور  پیرامون  در  ها 

چه در کتاب منتشر شد. به اعتبار آنبرای نخستین بار  ۲۰۰۶بنیادگرایی اسالمی در جهان معاصر است که در سال 
توان شصت سال حمایت ایاالت متحده از بنیادگرایی اسالمی خواند. اهمیت و ارزش چنین آمده است، این کتاب را می 

روزها و در شرایطی که خاورمیانه در آتش و خون و خشونت گرفتار آمده است بیش از هر زمان  هایی، اینپژوهش
هایی در مورد سکوت معنادار یابد طرح پرسشبا خواندن چنین آثاری است که خواننده درمیدهد.  خود را نشان می

هایی نظیر »داعش« چندان منطقی نیست، اگر چه ارتش امریکا های گروهها و قساوت ایاالت متحده در برابر خشونت
سپتامبر در خاورمیانه آغاز   ۱۱ای از جنگ و خشونت را پس از رویداد هایی، سلسله ی سرکوب چنین گروهبه بهانه

های آمریکا که  ای است از سیاستکه ناشر کتاب نیز آورده است، »بازی شیطانی، گزارش ناگفته  کرده باشد. چنان
اقتصادی و استراتژیک امریکا    ٔ در شصت سال گذشته با هدف توسعه و تقویت طیف راست اسالمی برای تامین سلطه 

توان دریافت چرا طرح پرسش  است.« و با رهگیری چنین سیاست بلند مدتی است که میزرخیز بوده    ٔ در خاورمیانه
ها استوار است.  ها و قساوتی این دولت امپریالیستی بر گسترش و تعمیق همین خشونتمعناست وقتی ارادهفوق بی

  ۵۰  ٔ یسم« از اواسط دهه ی »حمایت از بنیادگرایی اسالمی و مبارزه با کمونها که تحت استراتژی عمده این سیاست
های قرن بیست و یکم های پایانی قرن بیستم و آغازین سال قرن بیستم و در دوران »آیزنهاور« کلید زده شد، در سال 

با ظاهر »تامین امنیت جهانی« و »گسترش دموکراسی« خود را پشت رویداد همچنان مبهم یازده سپتامبر بازسازی  
تی را برای جهان و به ویژه خاورمیانه رقم زده است که امروزه و لحظه به لحظه  کرد و در ظاهری تازه چنان امنی

های این کتاب ارزشمند است که ناشر ی اسناد و یافتهدر فلسطین و عراق و سوریه و حتا نیجریه شاهد آنیم. برپایه
امنیت مورد ادعا    چه در منظر است، دموکراسی ومدعی شده است؛ »آن  ۲۰۰۶ی خود و به سال  کتاب در مقدمه

ای سرشار از اشتباه، انفجار و انهدام است.« گویی نویسنده و ناشر برفراز »کوبانی« و که مطمئنن آیندهنیست، بل
 اند.«دیدهِی امروِز حاصل تمهیدات درازمدت ایاالت متحده را میها، خاورمیانهکوبانی

های منطقه کمک میکند و در پرتو آن خواهیم  ما و جنگخواندن عمیق این کتاب برای پی بردن به علل حوادث کشور  
دانست که چه نیرنگ ها و بازی های برای ثروت اندوزی جهانخواران در جریان است و چگونه مردم بیچاره و بی  

 نوا قربانی زراندوزی شماری سرمایه داران میشوند.
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