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انسان از نظر ویژگی های فطری که دارد، همیشه به دنبال یک نوع زندگی اجتماعی 
است. به همین دلیل خانواده که کوچک ترین بخش اجتماع محسوب می شود، همواره 
در همه جوامع از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و هست. خانواده زمانی شکل می گیرد 

و ثبات خواهد داشت که زوجین با یکدیگر تفاهم داشته باشند.

معاون وزیر کار و اموراجتماعي با بیان اینکه استان هاي تهران، خوزستان و اصفهان بیشترین 
سهم اشتغال در سند جامع اشتغال را دارند، گفت: جزئیات کامل سهم اشتغال استان هاي 
نهایي و ابالغ ش��د.  حمید عبدالوهاب در گفت وگو با فارس با اش��اره به ایجاد حداقل یک 

میلیون و 100 هزار شغل در سال براي تحقق سند جامع اشتغال کشور، اظهارداشت...

جهان

پس از برگزاری انتخابات سراس��ری در عراق که به ظاهر ائتالف العراقیه به رهبری ایاد 08
عالوی، شیعه سکوالر و نخست وزیر سابق این کشور پیروز آن شد، بسیاری از تحلیلگران 
و ناظران به خصوص کارشناسان عرب ضد ایرانی در بوق و کرنا کردند که این انتخابات به 

ضرر ایران تمام شد و رأیي که ملت عراق دادند...

  اقتصادي/ 15

مجلس اخیراً کلیات طرحي را به تصویب رسانده که براساس آن اقشار مختلف جامعه مي توانند 
در منازل مسکوني خود با حمایت دولت اقدام به راه اندازي شغل و تولید کنند. این طرح که 
باني آن وزارت کار بوده به گفته مسؤوالن دولتي در جهت ایجاد اشتغال و کمک به خانواده ها 
براي کسب درآمد است. اما در سوي دیگر بخش خصوصي و اصناف به دلیل موازي کاري و 

مضرات این طرح در منازل مسکوني و مغایرت با قانون صنفي با اجراي آن مخالفند.

ضميمه روزانـه 
ــوان ـامه ج روزن
صفحه 5
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شمـاره 3108

با يكديگر بسازيد و زندگي كنيد حمايت ايران، گام دوم پيروزي در انتخابات عراق
سنت هاي ازدواج را بهبود بخشيم به بهانه سفر نمايندگان جريان هاي مختلف عراقي به ايران

طرح مشاغل خانگي دردسرساز است

  سياست بازي يا بازي سياسي 
گروهي از سیاستمداران، سیاست را نوعي بازي مي دانند.بازي اي که 
براساس پیش بیني حرکت هاي طرف مقابل و واکنش مناسب در برابر 

این حرکت ها شکل برد و باخت را به خود مي گیرد.
در دنیاي سیاست هر چیزي به ویژه فرهنگ و رسانه مي تواند در نقش 
یک ابزار در خدمت اهداف سیاسي به کار گرفته شود. در بازي سیاست، 
برنامه ریزي ها براي اهداف بلند مدت صورت مي گیرد؛ از این روست که 
همواره روي کودکان، نوجوانان و جوانان سرمایه گذاري مي کنند. زیرا 

این گروه از جامعه آینده سازان آن اجتماع به شمار مي روند.
این روزه��ا بازي هاي رایانه اي تنه��ا به عنوان یک بازي، س��رگرمي و 
پرکننده اوقات فراغت به ش��مار نمي روند.بلکه بازي هاي رایانه اي در 
نقش یک رسانه و ابزار فرهنگي توانس��ته اند نقش مهم و پررنگي را در 
تغییر سمت و سوي مناسبات رفتاري و اندیشه اي داشته باشند. نقش 
این بازي ها به اندازه اي مهم شده که کارشناس��ان مختلف بازي هاي 

رایانه اي را به عنوان رسانه پذیرفته اند.
مرتضي گازراني مدیر مرکز آفرینش هاي ادبي – هنري آینده س��ازان 
در این باره ب��ه »ج��وان« مي گوید: بازي هاي رایان��ه اي از آنجایي که 
انتقال دهنده مفاهیم هس��تند و فراگیر ش��ده اند به عنوان یک رسانه 
محس��وب مي ش��وند.وي معتقد اس��ت در دنیا به بحث رسانه نگاهي 
اس��تراتژیک وجوددارد و ب��ازي رایانه اي نی��ز به عنوان یک رس��انه 
اس��تراتژیک شناخته ش��ده و به عنوان یک رس��انه از آن بهره برداري 
مي ش��ود.گازراني گس��ترش روز افزون بازي هاي رایانه اي را به دلیل 
تأثیرگذاري این رس��انه نو پدید مي داند و بر این باور است که بازي را 
مي توان به عنوان یک رس��انه در نظر گرفت نه صرف یک اثر هنري و 

برنامه رایانه اي.
  نفوذ بازي هاي رايانه اي در بين مردم 

بازي هاي رایانه اي و به طور کلي بازي در میان عامه مردم از محبوبیت 
ویژه اي برخوردار اس��ت و ش��اید یکي از دالیل تأثیرگذاري بازي ها بر 
افراد مختلف همین محبوبیت آنها باش��د.ویت سیسلر محقق و استاد 
دانشگاه در این باره معتقد اس��ت، بازي هاي رایانه اي رابطه متقابلي با 
اجتماع دارند.وي اظهار مي کند:  فرد بازیکن همانقدر که مصرف کننده 
محسوب مي شود اجراکننده نیز هست.بنابراین تجربه بازي از فردي به 

فرد دیگر تغییر مي کند.
 سیس��لر بازي ها را به عنوان محصوالتي فرهنگ��ي در نظر مي گیرد و 
معتقد اس��ت تولید بازي هاي رایانه اي در فرهنگ هاي مختلف پروژه 
متفاوتي است.گازراني نیز معتقد است شرایط امروز تعامالت سیاسي 
کشورها به گونه اي شده است که استفاده از هنر و رسانه بیشتر جنبه 

سیاسي یافته و سایر جنبه ها در حاشیه قرار گرفته است.
گازراني با تأکید بر این مطلب که شاید این استفاده سیاسي در سینما 
نمود بیشتري داشته باشد ادامه مي دهد: این مسأله در بازي مي تواند 
تأثیرگذارتر باش��د، زیرا در بازي رایانه اي، کاربر به ش��کلي فعال عمل 
مي کند؛ بنابراین بازیکن تأثیر بیشتري از بازي مي پذیرد در حالي که 

در سینما مخاطب منفعل است.

  بازي هايي كه هويت جوانان در آن »گيم اوور« مي شود 
هویت بخشي به نس��ل جوان یکي از دغدغه هاي مهم سیاستگذاران 
فرهنگي واجتماعي هر جامعه است و مجموعه دریافت هاي فرهنگي 

کودك، نوجوان و جوان در شکل گیري هویت او تأثیر مستقیم دارد.
مدیر مرک��ز آفرینش هاي ادب��ي – هنري آینده س��ازان ب��ا توجه به 
اس��تراتژیک ش��دن  بازي ها براین باور اس��ت که بازي هاي رایانه اي 
مي تواند بر هویت بخش��ي به نس��ل آینده تأثیرگذار باشد.وي تصریح 
مي کند: در بازي هاي رایانه اي وارداتي ن��گاه و نقطه هدف روي بحث 

هویت قرار گرفته است.

گازراني به بازي پرمخاطب سیمنز اشاره مي کند و مي گوید: این بازي 
که بیشتر دختران جوان به آن گرایش دارند هویت و مدل زندگي غربي 

را به نوعي در مخاطبین خود نهادینه مي کند.
 دکتر سیس��لر نیز بازي هاي رایانه اي را رس��انه مناسبي براي آموزش 
نمادهاي فرهنگي، اسطوره ها و سنت ها به جوان ترها و این موضوع را 
شکل دهنده هویت آنان مي داند. این محقق با تأکید بر اینکه هنگام بازي 
کاربر نه تنها خود را به جاي ش��خصیت اصلي بازي مي گذارد بلکه در 
قوانین و منطق بازي غرق مي شود، مي افزاید: به طور مثال در بازي هاي 
جنگي مي توان نماینده یک ملت با هزاران سال پیشینه تاریخي بود.

حال این تاریخ چطور و از چه زاویه اي روایت مي ش��ود، نکته اساس��ي 
خواهد بود چرا که هویت تمام ملت ها و فرهنگ ها با فرمول جدید بازي 

تعریف شده است.
وي معتقد است: اهمیت جوانان به عنوان بخشي از اجتماع در خاورمیانه 

امروزي روز به روز بیشتر مي شود.
  بازي هاي وارداتي؛ هويت وارداتي

بازي هاي رایانه اي وارداتي کشورمان را فرا گرفته است.بازي هایي که 
خالقیت در طراحي مراحل و گرافیک باال و همچنین طراحي براساس 
اصول روانشناختي و جامعه شناختي آنها سبب شده تا کودك و نوجوان 

و جوانان جوامع گرایش بسیار زیادي نسبت به آنها داشته باشند.اما با 
این سیل بازي هاي وارداتي که بیشترش��ان هدفي مشخص را دنبال 

مي کنند باید چه کرد؟
گازراني با اش��اره به اینکه باید تولیدات بازي با نگاه هویت بخش��ي به 
مخاطبان در س��طح کش��ور انجام  گیرد، مي افزاید: در نگاه به مسأله 
بازي هاي رایانه اي با دو محور روبه رو هستیم.یکي مسأله خود بازي که 
به هر حال مدت زماني از وقت فرد را مي گیرد و دیگري انتقال مفهوم و 
فرهنگ و در واقع آموزش به کمک بازي است.بنابراین ما با یک دوگانگي 

مواجه هستیم که چگونه به بازي رایانه اي وارد شویم.
مدیر مرکز آفرینش هاي ادبي- هنري آینده س��ازان ب��ا توجه به ورود 
بي حد و حصر بازي هاي رایانه اي به کشور، متولیان امور فرهنگي کشور 
را ناگزیر از پرداختن به تولید بازي هاي رایانه اي داخلي مي داند و معتقد 
است: اگرچه غرب از جهت تکنولوژي تولید این بازي ها از ما پیشرفته تر 
است اما ما با توجه به پشتوانه فرهنگي و محتواهاي ارزشي توانایي تولید 

بازي هاي خوب و در حد عرضه جهاني را خواهیم داشت.
  اگر بخواهيم، مي توانيم

از آنجایي که کش��ور ما در چند س��اله اخیر به بح��ث تولید بازي هاي 
رایانه اي وارد ش��ده اس��ت بنابراین نمي توان انتظار داشت بازي هاي 
رایان��ه اي ایراني از نظر کیفیت تولید با مش��ابه خارج��ي خود برابري 
داش��ته باش��د.این را عباس حبیبي، معاون ارتباطات بین الملل بنیاد 
ملي بازي ه��اي رایان��ه اي مي گوید و اینط��ور ادامه مي ده��د: از دهه 
90 به طور ویران کنن��ده اي بازي هاي رایانه اي در دنیا تولید ش��ده و 

سرمایه گذاري هاي کالني در این زمینه صورت مي گیرد.
وي با اش��اره به یکي از بازي هایي که علیه مس��لمانان س��اخته شده 
مي افزاید: فقط در اولین دوره تبلیغات این بازي دو میلیون دالر هزینه 
صرف ش��ده بود در حالي که در ایران کل بودجه بنیاد ملي بازي هاي 

رایانه اي دو میلیارد تومان است.
 وي درعین حال تصریح مي کند: با وجود تمام مشکالت و کمبودها ما 
توانسته ایم بازي هایي را تولید کنیم که دو کشور اروپایي آلمان و روسیه 
که خودشان مرکز تولید بازي هاي رایانه  اي به شمار مي آیند خواستار 

خرید برخي از بازي هاي تولیدي این مرکز شده اند.
 حبیبي با اشاره به تأثیرگذاري محصوالت فرهنگي بر این باور است که 
هزینه اي را که براي ساخت یک موشک به کار مي رود اگر براي ساخت 
یک فیلم س��ینمایي یا محصول فرهنگي هزینه شود تأثیري 10 برابر 

آن موشک دارد.
  بازي  رايانه اي؛ ابزار تهاجم فرهنگي

بازي ه��اي رایانه اي به عنوان ی��ک ابزار مي تواند عامل��ي براي تهاجم 
فرهنگي یا به فرموده مقام معظم رهبري ناتوي فرهنگي باشد.

براي مقابله با این تهاجم باید به هوش بود. ما داراي فرهنگ و ارزش هایي 
عمیق و تأثیرگذاریم که در صورت ع��دم پرداخت به این ارزش ها ضد 
ارزش ها جایگزی��ن آن خواهند ش��د.اگر م��ا هنوز ب��راي جوانانمان 
برنامه ریزي نکرده ایم غرب براي کودکان ما برنامه ریزي مي کند؛ پس 

هوشیار باشیم و بیدار.

سلطهبرهويتبابازيهايرايانهاي
 ساعت ها بود كه در كنار رايانه اش 

زهرا  چيذري

نشسته بود.  جامعه
او اكن�ون قهرم�ان ي�ك جن�گ 

افسانه اي در فضاي مجازي بود.
قهرماني كه با از سر راه برداش�تن رقبا  و دشمنان، مرحله به 
مرحله پيش مي رفت و با هر مرحله پيشروي، بيشتر احساس 

غرور سراپاي وجودش را فرا مي گرفت.

هر دشمني را كه از پاي در مي آورد، فريادي از شادي سر مي داد.
گاه از شدت هيجان لحظه اي بلند مي شد و دوباره مي نشست. 
در بعضي از مراحل نفس در سينه اش حبس مي شد و با عبور از 
آن مرحله كمي آسوده تر نفس عميق مي كشيد و خود را براي 
مراحل بعدي آماده مي كرد. در فضاي مجازي مي گشت؛ خون 

مي ريخت و انواع و اقسام جنايت ها را مرتكب مي شد.
پس از ساعت ها كشت و كشتار و درگيري نفس گير به مرحله 

آخر رسيد. اگر اين مرحله را هم به خوبي پشت سر مي گذاشت 
پيروز اين گيم بود و مي توانس�ت روي دوس�تانش را كم كند! 

سخت و نفس گير بود اما سرانجام پيروز شد.
آن چنان از اي�ن پيروزي سرمس�ت بود كه ب�ه هيچ وجه 
متوجه نش�د او نه فقط در يك بازي رايان�ه اي بلكه در يك 
بازي سياسي بازي مي كرد و نه به دروازه حريف كه به دروازه 

خودي گل زده است.

  نمای نزدیک

جنگ نرم رايانه اي
رسانه هاي فضاي مجازي داراي جایگاه ویژه اي هستند که در این میان 
رسانه نو ظهور بازي هاي رایانه اي توانسته با کمترین واکنش بسیار 
راحت تر از بسیاري از رس��انه ها با کمترین محدودیت در خانه هاي 
تک تک ما فارغ از عالیق، دیدگاه ها و گرایشات سیاسي و... نفوذ کند. 
البته متأسفانه برخي از افراد در این حوزه با ارائه چنین تحلیل هایي 
موافق نبوده و چش��م خود را ب��ر مصادیق جنگ رس��انه اي بازي ها 
بس��ته اند.  بازي هاي رایانه اي توانس��ته اند جای��گاه خاصي در بین 
نوجوانان و جوانان پیدا کنند و همین امر توجه به تأثیرات بازي هاي 
رایان��ه اي را دو چندان مي کن��د. البته در این حوزه ما ب��ا دو گروه از 

بازي هاي رایانه اي مواجه هستیم. 
1-   بازي رایانه اي صریح سیاسي 

2-    بازي هاي رایانه اي تلویحي سیاسي 
 بس��یاري از بازي هاي رایانه اي در حوزه بازي هاي رایانه اي تلویحي 
سعي در تخریب باور ها، ارزش ها و هجوم به مباني فکري جهان اسالم، 

به ویژه ایران مي نمایند. 
در این بازي ها به صورت غیرمستقیم و با استفاده از نماد ها، سمبل ها، 
رنگ، موسیقي، خط و زبان و... سعي مي شود کشور هاي تروریستي 

مسلمانان و ایرانیان  بیان شوند. 
دیده ش��دن نام پیامبر)ص(، نام امام علي )ع( در بازي هاي رایانه اي، 
استفاده از رنگ سبز براي معرفي تروریست ها، استفاده از چفیه براي 
پوشش تروریست ها، نقش بستن آیات قرآن در مکان تروریست ها، 

شنیده شدن صداي قرآن، اذان، صلوات و... در بازي هایي چون جنگ 
ژنرال ها، بازي  اي جي اي، بازي س��ام ماجراجو در پرسپولي و... دیده 
مي ش��ود. هر چند که با بازي هاي رایانه اي صریح سیاسي نیز مواجه 
هس��تیم، بازي هایي که عم��اًل در آن عملیات مبارزه با تروریس��م 
بین الملل در خاك ایران و مسلمانان پیگیري مي شود مانند بازي هاي 

شرکت کوماوار، بازي دلتا فورس و... .
یکي از محورهایي که در بازي هاي رایان��ه اي مورد توجه قرار گرفته 
هدف قرار دادن هویت نوجوانان و جوانان است. در این بازي ها سعي 

مي شود فرهنگ غرب به عنوان فرهنگ برتر و الگو معرفي شود. 
از معروف ترین این بازي ها، مجموعه بازي هایي با عنوان »س��یمنز« 
است در این بازي کاربر مي تواند زندگي مجازي را تجربه کند البته با 
معیار هاي فرهنگ لیبرالیسم غرب و عماًل کاربر در این بازي با سبک 
زندگي غربي آشنا ش��ده و خو مي گیرد.  در بسیاري از بازي ها سعي 
مي شود ارزش هاي اخالقي و هویت اس��المي- ایراني جوانان مورد 

هدف قرار گیرد. 
یکي از اصلي ترین این مضامین عنصر »حیا« اس��ت. متأس��فانه در 
بسیاري از بازي هاي رایانه اي سعي مي شود فرهنگ بي عفتي غرب 
عادي سازي شود که برخي از این بازي ها حتي در برخي از کشورهاي 
غربي محدود و ممنوع شده ولي در عین حال این بازي ها به راحتي و 

با قیمت بسیار نازل در دسترس نوجوانان ایراني است.
یکي از مباحث دیگري که اخی��راً در بازي رایانه اي به ش��دت بدان 

پرداخته مي ش��ود ترویج و مجاز دانستن اس��تفاده از سحر و جادو و 
نیز استفاده از نماد هاي شیطان پرس��تي و فراماسونري در بازي هاي 
رایانه اي است که عدم توجه به این مقوله در سال هاي آینده مي تواند 
تبعات جبران ناپذیري داشته باشد و البته پیگیري مقوله هاي دیگري 
چون تبلیغ اس��تفاده از مواد اعتیادآور و الکلي، ترویج خش��ونت، از 
بین بردن قبح گناهان، تکرار گناه و... از مواردي است که در بازي ها 

پیگیري مي شود. 
شاید با مطالعه این بحث اولین سؤال در ذهن ایجاد مي شود که چه 
باید کرد.  این بحث که بازي هاي رایانه اي مي توانند ذهن جوانان را 
مورد هدف قرار دهند باید اطالع رساني و آگاه سازي شود و الزم است 
خانواده ها بر نوع بازي هایي که فرزندانشان استفاده مي کنند نظارت 

بیشتري داشته باشند.
اما س��ازمان ها و نهاد هاي متولي با درك این موض��وع که بازي هاي 
رایانه اي به یکي از ابزار سرگرمي نسل جوان بدل شده باید به صورت 
جدي و نه فقط در حد رفع تکلیف وارد میدان ش��وند و تا زماني که 
جایگزین مناس��ب براي بازي هاي رایانه اي خارجي ارائه نشود حتي 
جمع آوري بازي هاي غیر مجاز مش��کلي را حل نک��رده و صرفاً بازار 

سیاهي ایجاد مي کند.
 ایجاد رده بندي بازي هاي رایانه اي که اخیراً توسط بنیاد ملي بازي هاي 
رایانه اي صورت گرفته مي تواند به جامعه کمک نماید اما این نکته باید 
مدنظر گرفته شود که این بنیاد در رده بندي بازي ها باید دقت بیشتري 
عمل کند چرا که در غیر این صورت باعث سلب اطمینان خانواده ها 

از این نهاد خواهد شد.
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