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 به عنوان نخستین سوال بفرمایید بازی های رایانه ای از چه زمانی و با چه 
اهدافی راه اندازی و به بازار عرضه شد؟

تاریخچه بازی های رایانه ای به اوای��ل دهه 60 میالدی بازمی گردد، 
نخستین بار بازی space war که یک بازی ساده درباره جنگ سفینه ها 

بود ساخته شد و سیر تکاملی بازی های رایانه ای ادامه داشته است.
 البته قبل از اینکه وارد اصل بحث شویم الزم است به یک نکته اشاره 
کنم و آن اینکه اگر در طول مصاحبه از بازی رایانه ای نام برده و برخی 
از بازی ها را مورد نقد و بررس��ی قرار می دهیم در حقیقت منظورمان از 
بازی های رایانه ای، بازی های رایانه ای و ویدئویی است چرا که در تحلیل 
بررس��ی محتوایی بازی ها بین بازی هایی که با رایانه اجرا می شوند یا با 
دس��تگاه های دیگر مانند پلی استیش��ن و... تفاوتی وجود ندارد و چون 
بازی های رایانه ای در کشورمان عام تر است معموال کارشناسانی که درباره 
محتوای بازی ها صحبت می کنند از واژه بازی رایانه ای استفاده می کنند.

بازی های رایانه ای در حقیقت یک نوع سرگرمی تعاملی هستند و در 
حقیقت غرض از ساخت بازی ها سرگرمی است اما نظر به قابلیت ها این 

سرگرمی به یک رسانه در جهت راهبردهای رسانه ای بدل شد. 
ب��ا توجه به اینکه در ابت��دا صنعت رایانه از قابلیت س��خت افزازی- 
نرم افزاری آنچنانی برخوردار نبود، بازی ها با گرافیک بس��یار پایین ارائه 
و اجرا می ش��دند. جنگ سرد بین آمریکا و ش��وروی در دهه 80 باعث 
شد بازی ها به س��مت بازی های جنگی)war game( سوق پیدا کند 
و از طرف دیگر چون در این دوره پیش��رفت خوبی در زمینه کامپیوتر 
ش��ده بود بازی های نسبتا خوبی هم در این حوزه ساخته شد هر چند 
افکار عمومی به عنوان یک ابزار س��رگرمی ب��ه آن نگاه می کردند اما در 

حقیقت اینگونه نبود.
 سیر تکاملی این بازی ها چگونه بود؟

غیر از بازی های ابتدایی مانند تنیس، اتومبیل و... سیر استفاده ابزاری 
از این بازی ها را داشتیم مانند بازی هایی که در زمان جنگ سرد ساخته 
ش��دند یا بازی هایی که پس از آن در حوزه فاشیس��م و جنگ جهانی 
ساخته شد پس از آن نظر به اینکه شوروی و کمونیسم به عنوان دشمن 
غرب تلقی می شد موضوع ساخت بازی ها به این سمت سوق پیدا کرد و 
پس از فروپاشی شوروی چون غرب دنیای اسالم را به عنوان محور تهدید 

برای خود تعریف کرد ساخت بازی ها نیز به این سمت سوق پیدا کرد.
در حقیقت در هر دوره ای سعی کردند نهایت استفاده و بهره برداری 
از تکنولوژی روز را داشته باشند و مطمئنا در سال های آینده  بازی ها با 
تکنولوژی جدیدتر و گرافیکی به مراتب باالتر در راستای سیاست های 

غرب عرضه خواهد شد.
 چرا بازی های کامپیوتری؛ مگر فیلم ها چه نقصی داشت که غرب برای 

تاثیرگذاری هر چه بیشتر به سمت بازی های کامپیوتری رفت؟
اس��تفاده از بازی های کامپیوتری نشانه نقص در فیلم ها نیست. در 
حوزه جنگ نرم، رسانه ها به عنوان یک ابزار مورد استفاده قرار می گیرند 
که از آن با عنوان جنگ رس��انه ای یاد می ش��ود. هر رسانه هم مخاطب 
خاص خود را دارد. دش��منان سعی می کنند از تمام ابزارهای رسانه ای 
در این راستا استفاده کنند. عده ای روزنامه و مجله دوست دارند، عده ای 
کارتون تلویزیونی، عده ای عاشق فیلم های سینمایی و سریال ها هستند 
و ع��ده ای هم که عمدتا جوان و نوجوان هس��تند بازی های رایانه ای را 
دوست دارند. از این بابت بازی های رایانه ای به عنوان یک رسانه در کنار 
دیگر رسانه ها قرار گرفته اما به نظر من قدرت تاثیرگذاری آن از بسیاری 
رسانه های دیگر بیشتر است. نزدیک ترین صنعت به بازی های رایانه اي، 
صنعت سینماست و سال های گذشته در حوزه نقد و بررسی فیلم های 
سینمایی و سریال ها بسیار تالش شده ولی اگر فضای رسانه ای را مورد 
بررس��ی قرار دهیم، خواهیم دید که تقریبا در حوزه بازی های رایانه اي 
کار جدی صورت نگرفته و افرادی بسیار کمی، آن هم به جهت عالقه و 

سلیقه خودشان در این زمینه اقداماتی پراکنده انجام می دهند. بنده در 
دوران دانشجویی از سال 1382 وارد این حوزه شدم و موضوع محوری 
وبالگ شخصی ام را به این موضوع اختصاص دادم، نخستین مقاله را نیز 
در این باره با عنوان »سفیران خشونت و برهنگی« در نقد و بررسی بازی 

معروف آن دوره بازی »مکس پین« منتشر کردم.
  تفاوت صنعت سینما با بازی های رایانه ای چیست؟

اگر بخواهیم تفاوت های بین صنعت بازی های رایانه ای را با س��ینما 
مقایسه کنیم باید به مباحثی چون سود شرکت های تولیدکننده، میزان 
استفاده کاربر از این 2 رسانه و تفاوت های کیفی این دو اشاره کنیم. با 
بررسی این 3 موضوع به راحتی می توان به میزان اثربخشی بازی ها نسبت 

به فیلم های سینمایی اشاره کرد.
یک��ی از ن��کات جالب میزان درآمد این رسانه هاس��ت. س��ودی که 
ش��رکت های تولیدکننده بازی های رایانه ای می برند در حال سبقت از 
سود شرکت های سازنده فیلم های سینمایی است. هر چند این آمار در 
کشورهای مختلف متفاوت اس��ت. علت دیگر تاثیر و نفوذ بیش از حد 
بازی های کامپیوتری، مدت زمان استفاده کاربر است. واضح است که هر 
قدر فردی بیشتر از یک رسانه استفاده کند طبیعت قدرت تاثیرگذاری 
آن رسانه بیشتر خواهد بود. معموال کاربران برای یک فیلم سینمایی 2 
الی 3 ساعت بیشتر وقت نخواهند گذاشت اما بازی های رایانه ای این طور 
نیست. مدت زمان استفاده کاربران از بازی های رایانه ای می تواند متفاوت 
باشد ولی در مجموع میزان استفاده بسیار بیشتر از فیلم های سینمایی 

است. 
جالب است اگر از برخی از گیمرها در گیم نت ها بپرسید، می گویند4 
یا 5 سال است که روزی 3 تا 6 ساعت برای فالن بازی وقت گذاشته ام. 
وقتی این س��اعات را جمع بزنیم خواهیم دید که بالغ بر یکهزار ساعت 
برای یک بازی وقت صرف شده است. این در حالی است که تعداد بازی ها 
بسیار زیاد و هر روز هم از نظر کیفیتی بهتر از دیروز هستند.  در حقیقت 

مدت زمان استفاده از بازی ها اصال با سینما قابل قیاس نیست.
 علت صرف وقت زیاد کاربران در این بازی ها چیست؟

یکی از دالیل این اس��ت که ما در س��یر داس��تان فیلم س��ینمایی 
نمی توانیم تغییر و تحول دهیم اما در بازی های رایانه ای شخص می تواند 
بر اساس دیدگاه خودش از روش های مختلف یک بازی را انجام دهد. در 
حقیقت صنعت سینما، تلویزیون و رادیو تقریبا صنعت یکسویه هستند 
و مخاطب نمی تواند در محتوای آن دخالت داشته باشد اما در بازی های 
رایانه ای عمال این تعامل پررنگ تر می شود و شخص به تشخیص خودش 

می تواند تاکتیک مورد نظرش را انتخاب کند. البته باید در نظر داشت که 
کاربر هر مسیر و تاکتیکی را انتخاب کند در نهایت در گام استراتژیک 
طراح بازی قرار خواهد گرفت. به طور مثال اگر شما در نقش یک کاربر 
آمریکا یی باشی الزاما باید تعداد مشخصی از مسلمانان را کشته باشی تا 
به مرحله بعد بروی. شما صرفا انتخاب کننده روش این کشتار هستید. به 
عبارتی شما اجازه تغییر در راهبرد ندارید اما با استفاده از چندین تاکتیک 

می توانید به هدف مورد نظر برسید. 
 گویا عامه مخاطبان این بازی ها کودکان هس�تند. علت گرایش غرب 

برای تاثیرگذاری و نفوذ روی سنین پایین چیست؟
البته در چند سال اخیر که شاهد پیشرفت چشمگیری در بازی های 
رایانه ای هس��تیم، رده بندی س��نی کاربران آن نیز تغییر و افزایش پیدا 
کرده و مخاطبان باالت��ر از کودک و نوجوان نیز به این رده بندی اضافه 
شده اند. دس��تگاه های اجرای بازی نیز متفاوت شده و امروز بسیاری از 
این بازی ها روی تلفن های همراه اجرا می شود که خیلی از بزرگ ترها را 
به انجام این بازی ها ترغیب می کند اما در حقیقت بازی های کامپیوتری، 
س��رگرمی هایی هس��تند که مخاطب اصلی آنها کودکان و نوجوانان و 
جوانان هستند. به دلیل اینکه این قشر آینده  سازان جامعه هستند، غرب 
سعی می کند با پارامترهایی که در این بازی ها تعریف می کند ارزش ها و 
عقاید این نسل را تغییر داده و ضعیف کند و ارزش های خود را جایگزین 
کند. االن در بسیاری از بازی های رایانه ای ترویج سبک زندگی غربی مورد 
توجه قرار گرفته و والدین بدون اینکه خودشان بدانند با هزینه خودشان 
این بازی ها را تهیه می کنند. در این بازی ها بسیاری از ارزش های ایرانی 

و اسالمی زیر سوال می رود و فرهنگ غربی در ذهن کودکان و نوجوانان 
جامی افتد و اینجاست که باعث اختالف و شکاف فرهنگی بین نسل ها 

می شود.
 چه مراکز و ش�رکت هایی پش�ت پرده س�اخت و طراحی این بازی ها 

هستند؟
قبل از اینکه به پرسش شما پاسخ بدهم الزم است به تقسیم بندی 
بازی ها اش��اره ای کنم. در مقوله بازی های رایانه ای تقس��یم بندی های 
مختلفی داریم که یکی از این تقس��یم بندی ها، بر اس��اس س��بک های 
بازی های رایانه ای است؛ بازی های اکشن، استراتژیک و راهبردی، ورزشی، 
ماجرایی، شبیه س��ازی، آموزشی و... از جمله آنها هستند. البته تعدادی 
از این س��بک ها در ایران طرفداران بیشتری دارند که عبارتند از سبک 

بازی های اکشن، راهبردی و ورزشی. 
بازی ها از منظر تعداد کاربران به 2 بخش تقس��یم می شوند؛ بازی ها 

تک کاربره و بازی های چند کاربره.
 البته باید به این موضوع اشاره کنم که نباید فکر کنیم همه بازی هایی 
که در همه سبک ها ساخته می شود دارای مشکل است. به عنوان مثال 
می توان در آموزش رانندگی از شبیه سازی کامپیوتری استفاده کرد. در 
برخی کش��ورها مانند آمریکا برای آموزش نیروهای نظامی از بازی های 
کامپیوتری شبیه سازی استفاده می کنند. در یک آزمایش مشخص شده، 
جراحان��ی که قبل از عمل جراحی بازی شبیه س��ازی جراحی را انجام 
داده اند نس��بت به دیگر جراحان از سرعت و دقت باالتری هنگام عمل 

جراحی برخوردارند.
 اما بازی هایی که عمدتا دارای مسائل پشت پرده هستند در سبک 
 بازی های اکشن و بازی های استراتژیک است که البته هر کدام طرفداران 
خاص خود را در این دو س��بک دارند.  متاس��فانه تعدادی از بازی های 
رایانه ای که در کشوروهای غربی با محدودیت و ممنوعیت مواجه هستند 
در کش��ور ما به راحتی و با قیمت پایین در دسترس کاربران است. به 
عنوان مثال بازی معروفی که در اس��ترالیا به علت مش��کالت اخالقی 
ممنوع اعالم ش��ده، به راحتی با چند صد تومان در اختیار نوجوانان ما 
قرار می گیرد و متاس��فانه جزو بازی های پرطرفدار بین نوجوانان پسر 
اس��ت؛ البته در نگاه اول این بازی یک بازی رانندگی در ش��هر به نظر 
می رس��د. یا یکی از بازی های دیگر که دارای خش��ونت بس��یار زیادی 
است در کشور انگلس��تان ممنوع اعالم شده اما متاسفانه در کشور ما 
به راحتی در دسترس بچه ها قرار می گیرد. اما درباره شرکت ها، تعدادی 
از شرکت های بازی های رایانه ای داریم که اگر به همه کارهای آنها نگاه 
کنیم، خواهیم دید بازی ها کامال با راهبرد و برنامه ریزی خاصی طراحی 
می شوند. به عنوان مثال در سبک بازی های اکشن، شرکت کانفلیست 
)Conflict(  اس��ت که بازی هایی چ��ون بازی توفان صحرا )1(، بازی 
توفان صحرا )2(، بازی ویتنام و بازی گلوبال اس��تورم را به بازار عرضه 
کرده است. ش��رکت »کوماوار« بیش از 80 بازی تک مرحله ای منتشر 
کرده است. این بازی ها معموال در عراق، افغانستان و ایران روی می دهد 
مانند بازی مقابله جنبش ش��یخ المهدی و... .   این شرکت ها کامال به 
صورت مس��تقیم با اهداف سیاسی ساخته ش��ده است. در این بازی ها 
عمال کاربر نیروی نظامی آمریکایی یا غربی را کنترل می کند و باید به 

کشورهای اسالمی حمله کند.
بعضی از ش��رکت های دیگر زیرکانه تر عمل می کنند و شما در نگاه 
اول به آن بازی ها به عنوان بازی ضداسالمی و ضدایرانی نگاه نمی کنید یا 
حتی فکر می کنید به منظور معرفی تاریخ ایران یا اسالم ساخته شده است 
اما در واقع وقتی به صورت دقیق این بازی ها را بررس��ی کنیم، خواهیم 
دید به صورت کامال مخفیانه و نرم در پی القای تفکرات ضداس��المی و 
ضدانسانی خود هستند. شرکت یوبی سافت از جمله این شرکت هاست. 
2 بازی معروف »شاهزاده ایران« و »آیین قاتل« ساخته این شرکت و با 

موضوع اسالم هراسی است.
 ارتباط این کمپانی ها با مراکز تصمیم گیری آمریکا چگونه است؟

قبال تعدادی از بازی ها را داشتیم که معموال در ارتباط با تاریخ ساخته 
می شد مثل بحث جنگ جهانی یا اقدامات تاریخی که قبال اتفاق افتاده 
است. آن زمان اثبات اینکه این بازی ها با اهداف و غرض ساخته می شود 
برای خیلی ها س��خت بود و بیشتر به دنبال مطرح کردن تئوري توهم 

توطئه بودند.
شرکت کوماوار مدعی است که هدفش نمایش جنگ هایی است که 
در سراسر دنیا واقع می شود و البته وظیفه دیگر خود را علنا اعالم کرد 
و آن نمایش »جانفشانی ها« و موقعیت های خطیر سربازان آمریکایی در 

سراسر جهان است، از این علنی تر و رسمی تر شما سندی می خواهید؟!
 از سوی دیگر اخیرا به صورت رسمی اعالم شد که کاخ سفید قصد 

همکاری در تولید بازی های رایانه ای را دارد.
برای اثبات رابطه بین س��ازندگان بازی و سیاستمداران کافی است 
به مصادیقی از بازی ها اشاره کنیم. یکی از اتفاقات جالب پیشگویی های 
بازی های رایانه ای است که با واقعیت رخ داده در ماه ها و سال های آینده   
همخوانی داشت. قبل از حمله آمریکا به عراق و افغانستان با بازی های 
کامپیوتری ای با سناریوی حمله آمریکا به این 2 کشور مواجه بودیم. این 
اتفاق بدون تعیین تاریخ حمله روی داد. وقتی جلوتر آمدیم، دیدیم این 
بازی ها بسیار دقیق تر، ریزتر و پیش��گوتر! شده اند. در سال 2005، یک 
بازی با عنوان »First To Fight«  به بازار آمد که در آن شما موظف 
بودید در سال 2006 به شیعیان لبنان حمله کنید. اتفاقی که در عالم 

واقع افتاد و رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان حمله کرد.
 قبل از حمله رژیم صهیونیس��تی به غزه نیز بازی اینترنتی و رایگانی 
با عنوان »صعود عقاب در غزه« توس��ط صهیونیس��ت ها س��اخته شد. در 
داخل این بازی ش��ما باید به غزه حمله کنی��د و دیدیم که چند ماه پس 
از طراحی این بازی رژیم صهیونیستی به غزه حمله کرد. جالب اینجاست 
که زمینه بس��یاری از م��واردی که در زمان این جنگ مطرح ش��د مانند 
حمایت ایران از تروریس��ت ها و... در این بازی مطرح شده بود. به این معنا 
که شما وقتی وارد غزه می شدید با نیروهای حماس درگیر نمی شدید بلکه 
ب��ا نیروهای ایرانی باید درگیر می ش��دید، اگر کمی جلوتر بیاییم مصداق 
 عینی و بارزی که برای همه ما ملموس است را مطرح کنیم؛ ساخت بازی 
»3d : The Fall of Ahmadinejad Durka« »سقوط احمدی نژاد« 
را مورد بررس��ی قرار می دهیم. این بازی قبل از انتخابات 88 س��اخته شد. 
هر چند از نظر گرافیکی کیفیت پایینی دارد اما از نظر س��یر مطالعاتی و 
پیش بینی اتفاقات آینده  می تواند برای ما جالب باشد. قبل از انتخابات این 
بازی با قیمت حدود 10 دالر به فروش رس��ید. نزدیک انتخابات با ش��عار 

»فروش ویژه انتخابات« قیمت آن به 5 دالر رسید و بعد از انتخابات با قابلیت 
دانلود رایگان روی سایت قرار داده شد. در این بازی شما باید در نقش یک 
کاربر زمینه ساز اغتشاشاتی شوید که دولت احمدی نژاد را ساقط کند. در این 
بازی باید به مراکز اتمی، تاسیسات موشکی و مکان هایی که به شکل مساجد 
طراحی ش��ده و... حمله کنید. تصویر امام)ره(، پرچم جمهوری اسالمی و 
تصاویر آقای احمدی نژاد در این بازی به وفور دیده می شود. اینها مصادیق 
عینی و بسیار واضح است و هر شخص عاقلی احتمالی بودن و تصادفی بودن 
ارتباط بازی ها با سیاست های غرب را رد می کند چرا که 5 واقعه روی داده و 
قبل از این 5 واقعه بازی هایی ساخته شده که عالوه بر وقوع اتفاق زمان آن 

را نیز پیشگویی کرده است.
 در بازی حمله به لبنان ش��ما با تروریس��ت هایی مواجه می ش��وید 
که ش��کل و شمایل علمای ش��یعه را دارند یا لباس چریکی پوشیده و 
عمامه به سر دارند و جمالت فارسی روی دیوارهای کشور لبنان که یک 
کشور عرب زبان است نقش بس��ته است. اگر اجازه بدهید عین عبارت 
جمله فارسی را حضورتان بخوانم. عبارت این است: »نماز تسلی بخش و 
آرامشگر دل های مضطرب و خسته و به ستوه آمده و مایه صفای باطن و 
روشنی روان است«. اگر یک جست وجوی ساده در اینترنت انجام دهیم، 

متوجه می شویم که این جمله مقام معظم رهبری درباره نماز است!
 در این بازی ها س��عی ش��ده ایران به عنوان محور شرارت در منطقه 

معرفی شود.
 اس�تراتژی فعلی این کمپانی ها به غیر از رویکرد سیاس�ی شامل چه 

رویکردهای دیگری است؟ 
اگر بخواهیم بازی های رایانه ای را در حوزه جنگ نرم تقس��یم بندی 
کنیم، نخس��تین حوزه ای که می توان به آن اش��اره کرد حوزه سیاسی 
است. در این سبک از بازی ها محورهایی مثل اسالم هراسی، ایران هراسی، 
شیعه هراسی، بین مس��لمانان به عنوان محور شرارت و شیطانی وجود 
دارد.  اما یکی از حوزه های دیگر که تاثیرات آن بس��یار حادتر اس��ت و 

متاسفانه کمتر به آن توجه می شود مباحث فرهنگی در بازی های رایانه 
اس��ت. در حوزه مباحث فرهنگی بازی ها با بیش از 10 محور س��اخته 
می شوند. تبلیغ خشونت و پرخاشگری، ترویج فرهنگ برهنگی، ترویج 
بی حیایی و بی عفتی، تبلیغ شیطان پرستی، فراماسونری، ترویج سحر و 
جادو، ترویج مباحث ضداخالقی، از بین بردن قبح بس��یاری از گناهان 
توسط تکرار خطا، نمایش و تبلیغ استفاده از مواد مخدر و الکلی، نمایش 
روابط آزاد و نامشروع جنسی و... از جمله محورهایی است که در حوزه 
فرهنگی جاگرفته اند.  نکته جالب اینک��ه در این 3-2 روزی که در این 
غرفه )مشاوره و آسیب شناسی بازی های رایانه ای( جشنواره رسانه های 
دیجیتال بودیم، با بسیاری از کاربران بازی های رایانه ای مواجه می شدیم 
که مدت ها یک بازی رایانه ای را استفاده می کردند و پذیرش این نکته که 
این یک بازی ضداسالم و شیعه است و سعی در تروریست نشان دادن 
شیعیان و مسلمانان دارد برایشان سخت بود. اکثرا داستان بازی اساسین 
کرید به صورت جزئی را می دانستند ولی تعدادی زیادی اصال از مذهب 
شخصیت اول بازی اطالعی نداشتند و حتی اصال متوجه نقش بستن نام 

امام علی)ع( روی پرچم ها نشده بودند.
یک از ابتکاراتی که برای نخستین بار در کشور صورت گرفته بود ارائه 
مشاوره درباره بازی های رایانه ای در 2 سطح عام و خاص ویژه مسؤوالن و 
والدین در چهارمین جشنواره رسانه های دیجیتال بود. جالب بود بسیاری 
از والدین با دیدن صحنه های ضداخالقی در بسیاری از بازی ها شوکه شده 
و اعالم می داشتند که این بازی توسط فرزندانشان انجام می شود ولی از 
محتوای آن اصال اطالعی نداشتند که زنگ خطری برای خانواده هاست.

 االن بازی ه�ای ح�وزه فرهنگی چ�ه روندی را طی می کن�د  و میزان 
استقبال نسل کودک و نوجوان چگونه است؟

متاسفانه بسیاری از کودکان و نوجوانان ما به علت صرفا جذابیت های 
بصری جذب این بازی ها می ش��وند و چون اطالعی از مقاصد طراحان 
ندارند ناخواسته فرهنگ و ارزش های غرب به صورت نرم و آرام آرام وارد 

زندگی هایشان می شود. متاسفانه تعداد بازی های مخرب فرهنگ بسیار 
زیاد است و برخی از آنها جزو بازی های بسیار پرطرفدار هستند.

 راهکارهای جلوگیری از این هجمه وسیع بازی های رایانه ای چیست؟
این راهکارها را باید در 2 س��طح دولت و مردم بررس��ی کرد. یکی 
از اقدامات دولت، نظارت بر نش��ر و توزیع بازی های رایانه ای اس��ت که 
متاس��فانه اقدام جدی و قاب��ل قبولی در این زمینه ص��ورت نگرفته و 
بس��یاری از بازی ها با موضوعاتی چون روابط نامشروع، شیطان پرستی، 
همجنس گرایی، ماسونری و... به راحتی و با کمترین قیمت از نزدیک ترین 

فروشگاه نرم افزار فروشی قابل دسترسی است.
یک بحث دیگر، رده بندی بازی های رایانه ای اس��ت. طبیعتا والدین 
نمی توانند بازی ها را انجام داده و کارشناس��ی کرده و س��پس آن بازی 
را به فرزندش��ان توصیه یا برای آنها تهیه کنند. تمام کش��ورهای غربی 
هم که خودش��ان تولیدکنندگان اصلی این بازی ها هستند موسساتی 
 دارن��د ک��ه ای��ن بازی ه��ا را رده بن��دی می کنند؛ موسس��ه هایی مثل 

esrb  pegi و... . 
در چند سال گذش��ته نقطه ضعف عمده ای در رده بندی بازی های 
رایانه ای داش��ته ایم. البته رده بندی »ESRA« یا آس��را توس��ط بنیاد 
ملی بازی های رایانه ای طراحی ش��ده تا بس��یاری از بازی ها را بر اساس 
فرهنگ ایرانی و اسالمی طراحی کند. این اقدام بسیار عالی و قابل تقدیر 
است.  یکی دیگر از بحث هایی که باید توسط دولت انجام شود حمایت 
از س��اخت بازی های رایانه ای است. چون بحث تولید بازی های رایانه ای 
بسیار هزینه بر و زمان بر است شرکت های خصوصی کمتر وارد این حوزه 
می ش��وند و بازی ها در حد انتظار تولید نش��ده و قالب بازی ها نتوانسته 
خواسته های بچه ها را پاسخ دهد، به همین دلیل کاربر با یک نگاه ساده از 
خیر این بازی ها می گذرد. البته در یکی، دو سال اخیر برخی از بازی های 
خوب تولید شدند اما در مقام قیاس با این هجمه وسیع غرب شاید بتوان 

گفت صفر بوده است.

اما نکته ای که به نظرم می آید باید به آن اش��اره کنم این اس��ت که 
در ح��وزه رده بندی بازی های رایانه ای خوب عمل نکردیم. همانطور که 
گفت��م رده بندی بازی های رایانه ای »ESRA« راه اندازی ش��د اما بانک 
اطالعاتی این س��ایت کامل نیس��ت و خیلی از بازی هایی که بسیار هم 
پرطرفدار است و باید رده بندی شود اصال رده بندی نشده و از طرف دیگر 
برخی از بازی ها که هیچ س��نخیتی با فرهنگ ایرانی و اس��المی ندارند 
 مجاز اعالم ش��ده اند. یک��ی از مصادیق عینی آن یک بازی تحت عنوان 
» barbie in 12 dancing princess «   است. در این بازی عمال 
به دختربچه ها رقص آموزش داده می شود. این بازی در رده بندی اتحادیه 
اروپا مخصوص بچه های باالی 3 سال است ولی در رده بندی  بازی های 
ایران- بنیاد ملی بازی های رایانه ای- دوستان با این توجیه که رقص برای 
دختربچه 3 ساله خوب نیست آن را برای سن باالی 7 سال مجاز اعالم 
کردند و با کمال تاسف می توانید آموزش رقص باربی را با مجوز بنیاد ملی 

بازی های رایانه ای تهیه کنید!
 ESRA رقص در ش�رع ما حرام است و موضوع شبهه ناکی نیست که 

نتواند آن را تشخیص دهد پس چرا آن را مجاز اعالم کرده؟
بله، برخی از بازی های رایانه ای هستند که مجاز اعالم شده اند. در این 
بازی ها بحث سر این است که آیا واقعا مبلغ فرهنگ اسالم هستند یا در 
حال تخریب آن. مجاز اعالم ش��دن این بازی ها شاید توجیه پذیر باشد 
اما س��وال اینجاس��ت که بازی آموزش رقص باربی چگونه مجوز توزیع 

گرفته است؟
 این سوال ذهن مرا مشغول کرده، کدام کارشناس و با چه استداللی 
و مبتنی بر کدام پارامتر ایرانی- اس��المی این بازی را مجاز اعالم کرده 

است.
 مردم چه نقشی در مقابل این هجمه وسیع فرهنگی دارند؟

در بخش مردمی ما تا زمانی که بخواهیم به آن نقطه آرمانی که همان 
تولید بازی های رایانه با کیفیت و در سبک های مختلف و… است برسیم 
باید اقدامات جدی صورت دهیم. نمی توانیم بگوییم چون دولت نتوانسته 
کامال به صورت آرمانی و صددرصد این جایگزین ها را ارائه دهد پس ما 
هم موضوع را رها می کنیم. به وسیله یکسری از راهکارهای بسیار ساده 
می توانیم وارد این حوزه شویم. یکی از این راهکارها مراجعه به رده بندی 
بنیاد بازی های یارانه است. درست است این بنیاد یکسری از این بازی ها 
را اش��تباهی! طبقه بندی کرده اما در مجم��وع حدود بیش از 90درصد 
رده بندی ها قابل اطمینان اس��ت و می توان به آنها مراجعه کرد. والدین 
به راحتی می توانند با مراجعه به س��ایت بنیاد ملی بازی های رایانه ای یا 
اس��تفاده از سامانه پیام  کوتاه مطلع شوند که آیا این بازی ها مجاز است 
یا ممنوع و اگر مجاز اس��ت برای کدام رده بندی س��نی قابل اس��تفاده 
اس��ت. از طرف دیگر نگاه کردن به برچسب هایی که روی بازی ها نصب 
ش��ده می تواند والدین را در تشخیص درست یاری دهد. به راهکارهای 
دیگری نیز می توان اش��اره کرد. یکی از نکاتی که در خانواده ها مدنظر 
قرار می گیرد این است که کامپیوتر به عنوان یک وسیله شخصی تلقی 
می شود و کودک آن را در اتاق خوابش می گذارد نه در اتاق پذیرایی. در 
بسیاري از مواقع پشت مانیتور رو به شماست و شما نمی توانید صفحه 
مانیتور را ببینید و حتی اگر در مکان عمومی هم قرار دارد دارای رمز عبور 
است که گاهی والدین این رمز را ندارند، اینها می تواند زمینه ساز بسیاری 

از پنهانکاری های کودکان باشد و زنگ خطری برای والدین.
با رعایت محل ق��رار گرفتن کامپیوتر و همراهی والدین با فرزندان 
هنگام بازی به جهت اطالع والدین از محتوای بازی ها و رعایت قوانینی 
چ��ون انجام هر بازی متناس��ب با س��ن مخاطب، بخش��ی از خطرات 
بازی های رایانه ای کاس��ته می ش��ود. از طرف دیگر نگاه کردن والدین 
به دموی اول بازی که معموال کوتاه اس��ت به راحتی می تواند آنها را در 
تش��خیص محتوای بازی کمک کند. تعدادی از بازی های معروف که 
دارای مش��کالت ضداخالقی است در بازار وجود دارد چنانچه به دموي 
بازی نگاه شود به راحتی والدین وقایعی که در بازی رخ می دهد را متوجه 

می شوند.
یکی از موضوعاتی که والدین باید در استفاده از کامپیوتر و اینترنت 
به فرزندان بیاموزند ایجاد یک تفاهمنامه میان والدین و فرزندان درباره 
محل استفاده از کامپیوتر، ساعت استفاده از کامپیوتر، نرم افزارهای مورد 

استفاده و... است.
 استراتژی آینده  جریانی که این بازی ها را طراحی می کند، چیست و چه 

هدفی را نشانه گرفته است؟
در یکی، دو سال اخیر ما با حجم زیادی از بازی های رایانه ای مواجه 

شده ایم. در سال های گذشته کاربران معموال منتظر بودند یک نسخه از 
یک بازی وارد بازار شود ولی در چند سال اخیر به قدری تعداد بازی های 
رایانه ای زیاد ش��ده که عمال می بینیم غرب در تمام محورها فعاالنه در 
حال تهاجم اس��ت. برای هر سلیقه، س��ن و فرهنگ بازی آماده کرده و 
ارائه می دهند اما بازی هایی که اخیرا بس��یار مورد توجه قرار گرفته در 
حوزه سیاست، شیعه هراسی و اسالم هراسی است و در حوزه فرهنگ نیز 
تبلیغ فرقه ضاله، شیطان پرستی، استفاده از نمادهای فراماسونری و تبلیغ 

زندگی غربی- نوع پوشش، خوراک و روابط- است.
در این بازی ها س��عی می ش��ود هر نقطه قوتی که فرهنگ ایرانی و 
اسالمی دارد مورد هجمه قرار گیرد. به عنوان مثال بازی اي که به تازگی 
در بین کودکان ما جا باز کرده بازی ای است تحت عنوان همسایه  آزاری 
که بسیار پرطرفدار است و بیشتر والدینی که از غرفه بخش آسیب شناسی 
بازی های رایانه ای در جش��نواره رسانه های دیجیتال بازدید می کردند، 
می گفتند این بازی چه مشکلی دارد؟ یک سوال دارم؛ وقتی هدف بازی 
و مالک امتیاز گرفتن بیشتر اذیت کردن همسایه است، می توان صحبتی 

از سنخیت با فرهنگ اسالمی و ایرانی داشت؟
 نمونه هایی از این بازی های تاثیرگذار غرب که اخیرا در عرصه سیاست 

و فرهنگ ساخته شده اند را معرفی کنید.
در حوزه سیاس��ی یکی از بازی هایی که اخیرا ساخته شده و از نظر 
 گرافیکی بس��یار پرطرفدار اس��ت بازی اي تحت عن��وان ندای وظیفه4 
)call of duty 4(. نس��خه های قبل��ی این ب��ازی درباره با جنگ های 
جهانی س��ابق بود اما به ناگهان در نس��خه 4 آن ما با جنگ های مدرن 
آشنا می شویم. شنیدن داستان این بازی نکته های فراوانی به همراه دارد. 
یک دیکتاتور خاورمیانه تحت عنوان »االس��د« با یک دالل سالح های 
اتمی روسی متحد می ش��ود تا با استفاده از سالح اتمی به غرب حمله 
کند. طرفداران االسد غالبا مسلمانان و اعراب هستند. غرب می خواهد با 
این بازی به این موضوع بپردازد که مسلمانان سعی می کنند با استفاده 
از سالح اتمی به غرب حمله کنند و شما موظفید با این تروریست ها که 
می خواهند نسل بشریت را به مخاطره بیندازند مبارزه کنید. جالب است 
که در این بازی شما با نمادهای مختلفی مواجه می شوید. به عنوان مثال 
تروریست هایی می بینید که صورت های خودشان را با چفیه پوشانده اند.

ی��ا در بازی معروف »آیین قات��ل«)assassins creed(  کاربر باید 
یک شخصیت با عنوان الطائر را هدایت کند. این عقاب مسلمان از فرقه 
اسماعیلیه که یکی از فرق شیعی محسوب می شود، است. این شخص 
موظف اس��ت سران مسیحی جنگ های صلیبی را ترور کند. نکته قابل 

توجه اینجاس��ت که در عمده بازی های دیگر با این امر مواجه هستیم 
که ش��ما باید در نقش نیروهای مثبت )نظامیان غربی( با تروریست ها 
مبارزه کنید اما در این بازی ش��ما شخصیت منفی را کنترل و هدایت 
کنید و با خش��ونت زیادی رقیبان خود را به قتل می رسانید و جالب تر 
از همه اینکه ویژگی های این شخصیت در بازی اینگونه بیان شده است: 
مردی سفیدپوس��ت سوار بر اسبی با شمش��یر می آید، او خود را فدایی 
می داند و هدفی جز کشتن ندارد. جالب تر اینکه بازی دیگری تحت عنوان 
شاهزاده ایرانی نیز توسط همین شرکت ساخته شده بود اما در یکی از 
نسخه های این بازی می بینیم که شاهزاده ایرانی شمشیرهای مختلف 
با قابلیت های متفاوت دارد و روی هر کدام از آنها نوش��ته هایی به عربی 
وجود دارد. »س��یف فارس القوی، شمشیر س��وار قوی«، »سیف فارس 
المنتقم، شمشیر سوار انتقام گیرنده«، »سیف فارس المهتدی، شمشیر 
 س��وار هدایت کننده«. حال س��وال اینجاست، نقش بس��تن القاب امام 
زمان )عج( مانند قوی، مهتدی و منتقم روی شمشیر شاهزاده ایرانی به 
چه معناست؟ آیا نقش بستن القاب امام زمان)عج( روی شمشیر شاهزاده 

ایرانی تصادفی است؟!
 لطفا کمي درباره بازي هاي رایانه اي مربوط به آخرالزمان توضیح دهید.

این موضوع جزو نخس��تین مطالب تحلیلی بنده بود که در وبالگ 
مجاهد مجازی با عنوان »س��ربازان مسیح« منتشر شد. البته در قالب 
یک مس��تند با همکاری موسسه موعود با عنوان آخرالزمان و بازی های 
رایانه ای منتشر شد. درباره این موضوع باید بگویم که از گذشته ها همواره 
پیش��گویی درباره آینده یکی از دلمشغولی های انس��ان بوده است و در 

طول تاریخ انس��ان ها از اقوام و ملل س��عی داشتند به پیشگویی درباره 
وقایع آینده   بپردازند اما پیشگویی درباره آخرالزمان یک امر بسیار مهم 
در همه ادیان و ملل بوده و به یک سوژه جذاب و جالب برای فیلم های 
س��ینمایی و بازی های رایانه ای بدل شده است با این تفاوت که غرب با 
اس��تفاده از اعتقاد به منجی آخرالزمان از این موضوع سوءاستفاده کرده 
و خود را منجی جهان در مقابل انواع شیاطین آخر الزمانی معرفی کند. 
نکته جالب اینکه در فیلم ها و بازي هاي رایانه اي در آخرالزماني که اکنون 
به نمایش درمی آید، انسان های شیطان صفت و تروریست ها را به اسالم 
و مسلمانان منتسب می کنند که در ابتداي مصاحبه به چند مورد از این 

بازی ها اشاره شد.
 این بازی ها چه ماموریتی در استراتژی کلی غرب دارند؟

اگ��ر جنگ نرم را تص��رف ذهن و فکر بدانیم، غرب س��عی دارد با 
اس��تفاده از قابلیت های رس��انه نوین و البته رسانه خاموش بازی های 
رایان��ه ای اذهان ک��ودکان، نوجوانان و جوان��ان را تصرف کند، جامعه 
آمریکایی و سبک زندگی غربی را سبک برتر و آرمانی معرفی کند و این 
با تغییر دیدگاه ها در حوزه های سیاسی، فرهنگی اجتماعی، اقتصادی 

و... تحقق می پذیرد. 
 در حوزه فرهنگی چه بازی هایی وجود دارد؟

در حوزه فرهنگی هم بازی هایی با تاثیرگذاری بسیار منفی در بازار 
وجود دارد. در یکی از این بازی ها که س��بک زندگی غربی را آموزش 
می دهد و به زبان خودمانی همان خاله بازی مجازی بچه هاست، یکی 
نق��ش پدر، یکی نقش مادر، یکی نقش فرزند و... را برعهده می گیرند. 
زندگی در این بازی بر اساس مبانی غرب است. دوستی با جنس مخالف، 
رقص، روابط آزاد جنسی، همجنسگرایی، آرایش، پارتی و... از جمله این 
آموزش ها در بازی است. در یکی دیگر از بازی های معروفی که در بازار 
موجود است و بیشتر آن را به عنوان ماشین بازی می شناسند، شما باید 
با کشتن افراد بسیاری ماش��ین بدزدید، کنار ساحل بروید و... در این 
بازی برهنگی با شدت بسیاری وجود دارد. جالب اینجاست که این بازی 
در استرالیا ممنوع اعالم شده است. علت این است که بعد از اینکه این 
بازی وارد بازار شد، کدهای تقلبی در دسترس قرار گرفت که کاربران 
می توانند توسط آن روابط آزاد جنسی را به راحتی تجربه کنند. حال اگر 
به دبس��تان ها و دبیرستان های خودمان سری بزنیم، خواهیم دید که 
خیلی از بچه ها نسخه های قبلی و جدید این بازی را انجام داده اند و روز 

شماری می کنند تا جدیدترین نسخه آن هم به بازار بیاید.
 به عنوان صحبت آخر اگر نکته ای مد نظرتان هست، بفرمایید.

یکی از معضالتی که در حوزه این بازی ها جامعه را تحت الشعاع قرار 
داده نگاه سرگرمی محور به آنهاست. همین نگاه باعث شده بسیاری از 
مسؤوالن و والدین به این رسانه توجه جدی نداشته باشند. اصالح این 
نگاه توسط دوستان مطبوعاتی مانند شما می تواند زمینه ساز جلوگیری 
بس��یاری از مخاطرات در جامعه باشد. یکی از راهکارها ارائه آموزش و 
آگاهی دادن به والدین، جوانان و نوجوانان نس��بت به مخاطرات بسیار 
این بازی هاس��ت. کوچک ترین اش��تباه از س��وی بنیاد ملی بازی های 
رایانه ای از طرف خانواده ها قابل بخشش نیست. برگزاری جلسات توسط 
نهادهای فرهنگی در حوزه اطالع رسانی به والدین و مسؤوالن می تواند 
بسیار تاثیرگذار باشد. مورد بعدی حمایت جدی متولیان فرهنگی برای 
طراحی و توس��عه بازی های فاخر در جامعه است. این بازی ها عالوه بر 
اینکه می تواند ارزش های ما را به نس��ل بعدی منتقل کند، می تواند به 
عنوان یک رس��انه در سطح بین الملل مورد استفاده قرار گیرد. به طور 
مثال در مقابل هجمه وسیع بازی های رایانه ای نخستین اقدام پدافندی 
دنیای اس��الم در س��اخت این بازی ها توس��ط حزب اهلل لبنان صورت 
 پذیرفت. حزب اهلل با س��اخت بازی »نیروی مخص��وص« و ارائه آن به

 4 زبان عربی، فارسی، انگلیسی و فرانسه مسؤوالن رژیم صهیونیستی 
را ب��ه واکنش وادار کرد  طوری که آنها اع��الم کردند، امثال این بازی ها 
به اهداف این رژیم لطمه می زند و »این بازی هیچ شانس��ی برای صلح 
باقی نمی گذارد«. نس��خه دوم این بازی نیز در س��الروز حمله 33 روزه 
به لبنان به بازار ارائه ش��د. در این بازی کاربر می تواند در نقش شریک 
حزب اهلل وقایع جنگ 33 روزه را از نزدیک تجربه کند، به تانک مرکاوا 
شلیک کند و ناو صهیونیستی را با فرمان سیدحسن نصراهلل نابود کند. 
در همین حال ما با بسیاری از بازی های رایانه ای غربی مواجه هستیم که 
متاسفانه توسط شرکت های داخلی ترجمه شده است. بازی آخرالزمانی 
تحت عنوان سام ماجراجو در پرسپولیس یکی از آنهاست. این بازی با 
محوریت اسالم هراسی و ایران هراسی ساخته شده است. شما در نقش 
س��ام استون نمادی از عمو س��ام آمریکا، به گذشته بازمی گردید برای 
نابودی شیطان در پرس��پولیس. نکات زیادی در این بازی وجود دارد، 
از تروریستی خواندن عملیات شهادت طلبانه تا نقش بستن نام امام علی 
در بازی و... اما در پرسپولیس با نمادهای ایران باستان مواجه نمی شوید 

بلکه با نمادهای مساجد و مناره ها برخورد می کنید.
نکته جالب اینجاس��ت که متاس��فانه این بازی با تمام مش��کالتی 
که دارد توس��ط یک ش��رکت ایرانی ترجمه و دوبله ش��ده اس��ت. ما از 
 مسؤوالن حداقل این انتظار را داریم که نظارت دقیق تری بر این بازی ها 

داشته باشند .

بررسي آسيب ها و مخاطرات بازي هاي رايانه اي در گفت وشنود با مهندس مهدي حق وردي طاقانكی

استراتژيغربعليهاسالمدربازيهايرايانهاي

 »3d : The Fall of Ahmadinejad Durka« بازی  
»سقوط احمدی نژاد« قبل از انتخابات 88 ساخته 
شد. هر چند از نظر گرافیکی کیفیت پایینی دارد 

اما از نظر سیر مطالعاتی و پیش بینی اتفاقات آینده  
می تواند برای ما جالب باشد. قبل از انتخابات این 

بازی با قیمت حدود 10 دالر به فروش رسید. نزدیک 
انتخابات با شعار »فروش ویژه انتخابات« قیمت آن به 
5 دالر رسید و بعد از انتخابات با قابلیت دانلود رایگان 

روی سایت قرار داده شد. در این بازی شما باید در 
نقش یک کاربر زمینه ساز اغتشاشاتی شوید که دولت 

احمدی نژاد را ساقط کند

  بازی دیگری تحت عنوان شاهزاده ایرانی نیز توسط همین 
شرکت ساخته شده بود اما در یکی از نسخه های این 

بازی می بینیم که شاهزاده ایرانی شمشیرهای مختلف با 
قابلیت های متفاوت دارد و روی هر کدام از آنها نوشته هایی 

به عربی وجود دارد. »سیف فارس القوی، شمشیر سوار 
قوی«، »سیف فارس المنتقم، شمشیر سوار انتقام گیرنده«، 
»سیف فارس المهتدی، شمشیر سوار هدایت کننده«. حال 

سوال اینجاست، نقش بستن القاب امام زمان )عج( مانند 
قوی، مهتدی و منتقم روی شمشیر شاهزاده ایرانی به چه 
معناست؟ آیا نقش بستن القاب امام زمان)عج( روی شمشیر 

شاهزاده ایرانی تصادفی است؟

سیدرضا  زمانی

جمعه بود؛ یکی از روزهای ش�لوغ و پررفت  و آمد نمایشگاه رسانه های 
دیجیتال. قرار مصاحبه 12:30 ظهر بود. کمی زودتر رسیدم و مستندی 
را که از بخش مشاوره و آسیب شناسی بازی های رایانه ای در حال پخش 
بود، دیدم. این مستند پشت پرده بازی های رایانه ای غرب علیه اسالم و 
ایران را نش�ان می داد. من هم مانند بقیه والدین و بچه هایی که مستند 
را می دیدند چنان جذب آن ش�ده بودم که نفهمیدم15 دقیقه از قرار ما 
گذشته و مهندس منتظر من است. مهندس مهدی حق وردی طاقانکی، 
کارشناس فضای مجازی و بازی های رایانه ای است و بیش از 7 سال است 
که فعالیت خود را در زمینه نقد و بررس�ی بازی های رایانه ای آغاز کرده 
است. وی روزهای پرکار و پرثمري را در چهارمین نمایشگاه رسانه های 
دیجیتال درباره مشاوره و راهنمایی والدین نسبت به خطرات این بازی ها 
داش�ته است. شاهد این مطلب هم اینکه وقتی مصاحبه تمام شد و در 
حال بلند شدن بود با سرگیجه ای ناگهانی ناشی از خستگی مفرط مواجه 
شد. نویسنده وبالگ مجازی اما آخرین بازی های رایانه ای غرب با محور 
اسالم هراسی و ایران هراسی و مباحث آخرالزمانی را به خوبی رصد کرده 
و حرف های مفصل و ش�نیدنی درباره آخرین تاکتیک های سیاس�ی و 
فرهنگی غرب در بازی های رایانه ای علیه ما داشت. آنچه در پی می آید 

ماحصل این گفت وگو  است.
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جنگ نرم علیه سپاه در بازی های رایانه ای
مهدي  حق وردی طاقانکی 

در دوم اردیبهش��ت ماه سال 1358 بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی 
حضرت امام خمینی )ره( طی فرمانی به ش��ورای انقالب اس��المی به 
صورت رسمی تاسیس سپاه پاسداران انقالب اسالمی را اعالم کردند. 
نامگذاری سالروز والدت امام حسین)ع( به نام روز پاسدار از آن روست 
که این نهاد هدف و آرمان مقدس��ی دارد و آن پاسداری از ارزش های 
ناب محمدی)ص( در همه جبهه هاست. همین شاخصه، این نهاد را از 
همه سازمان های نظامی جهان متمایز می کند، سازمانی که در عین 
فعالیت در حوزه دفاعی و نظامی به منظور دفاع از تمامیت ارضی کشور، 
پاسداری از ارزش ها انقالب اسالمی را در هر حوزه )اقتصادی، فرهنگی 
و...( وظیفه خود می داند و پس از پایان جنگ از همه امکانات خود برای 
سازندگی کشور بهره برده است در عین حال با توجه به اینکه دشمن 
تجاوزات خود را از فاز نظامی )جنگ سخت( وارد فاز فرهنگی )جنگ 
نرم( کرده، به علت دارا بودن قابلیت انعطاف در مقابل تهدیدات در عین 
حفظ آمادگی نظامی و فعالیت در حوزه هایی چون س��ازندگی کشور، 
خود را برای مقابله با تهدیدات فرهنگی دشمن مهیا کرده و حتی در 
حوزه نوینی چون فضای مجازی و سایبر با قاطعیت حضور یافته است. 
سپاه پاسداران اقداماتی را در این حوزه سازماندهی و عملیاتی کرده که 
هنوز روش ها و راهکارهای آن حتی برای بس��یاری از کارشناسان این 
حوزه ناشناخته و باور نکردنی است. شاید دارا بودن همین توانایی ها و 

قابلیت هاست که خشم دشمنان اسالم را برانگیخته است، به عنوان مثال 
»هیالری کلینتون « وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس بین المللی »آمریکا 
و جهان اسالم « در دوحه قطر اعالم کرد: »من نگرانم که افزایش نفوذ 
و قدرت سپاه پاسداران، تهدیدی بسیار مستقیم برای همگان باشد«. 
در حقیقت این نفوذ و قدرت در مقابل زیاده خواهی های کش��ورهای 
زیاده خواه ایستاده و در عین حال که کشور جمهوری اسالمی ایران را 
از گزند تهدیدات دشمن در امان نگاه داشته به الگویی برای مستضعفان 
جهان تبدیل ش��ده، تا با تکیه بر امکانات و توانایی هاي خود و قدرت 
توکل و ایمان به خدا ضربه های جبران ناپذیری را به زیاده خواهان عالم 
وارد کنند. به همین دلیل یک جنگ رسانه ای تمام عیار علیه این نهاد 
مقدس شکل گرفته است. جنگ رس��انه ای، استفاده از رسانه ها برای 
تضعیف هدف و بهره گیری از توان و ظرفیت رسانه ها اعم از رسانه های 
نوشتاری، دیداری- شنیداری و به کارگیری اصول تبلیغات و عملیات 
روانی، به منظور کس��ب منافع است. جنگ رسانه ای از برجسته ترین 
مولفه های جنگ نرم محس��وب می ش��ود زیرا یکی از اقدامات در این 
زمینه اس��تفاده از تکنیک برچسب زنی علیه س��پاه پاسداران انقالب 
اس��المی اس��ت، هدف آن این اس��ت که ایده، فکر یا گروهی محکوم 
شود بی آنکه استداللی در محکومیت آنها بیان کند. مدت هاست تالش 
می شود با تکنیک برچسب زنی به صورت غیرمستقیم و حتی مستقیم 

از سپاه پاسداران انقالب اسالمی به عنوان نیروی حامی تروریست ها در 
سرتاسر جهان و یک نیروی تروریستی یاد شود. در این مسیر بی شرمی 
آمریکایی ها به جایی رسیده که از سپاه پاسداران انقالب اسالمی به عنوان 
یک گروه تروریستی در کنار سایر گروه های تروریستی یاد کرده اند. آن 
هم فقط به این دلیل که ایاالت متحده خیال می کند، سپاه گروه هاي 
تروریستی را آموزش می دهد یا آنها را تجهیز می کند و حتی مستقیما 
در طرح ریزی و پشتیبانی عملیات تروریستی دست دارد و گروه هایی 
چون حزب اهلل لبنان یا گروه های فلسطینی را به استفاده از تروریسم در 
 پیگیری اهدافشان تشویق می کند. البته برای این اتهامات، سند یا شاهد 
محکمه پس��ندی ارائه نشده است. فراموش نکنیم منظور آمریکایی ها 
از گروه های تروریس��تی همان گروه هایی است که برخالف بسیاری از 
سران عرب، سر سازش و ذلت را با غرب نپذیرفته اند و از مردم خود در 
مقابل استکبار و ایادی خونخوار او همچون رژیم غاصب صهیونیستی 
دفاع می کنند و اکنون به گروه هایی با مقبولیت عمومی بسیار باال در 
میان مردم خود تبدیل ش��ده اند، گروه هایی که جای گروه ها و احزاب 
سازش��کار را گرفته و آنها را از دور انتخابات نیز کنار زده اند. به همین 
دلیل سعی دارند با اتخاذ این حربه، طرف مقابل خود را نه رزمندگان 
گروه ه��ای به ظاهر کوچک و محدود چون حزب اهلل، حماس و... بلکه 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی بدانند تا هم شکست های مفتضحانه شان 

را در مقابل آنان توجیه کنند و ش��اید برای اقدامات آتی علیه انقالب 
اسالمی زمینه سازی کنند. یکی از این رسانه ها که به صورت جدی از آن 
بهره برداری شده اما متاسفانه مورد تحلیل و بررسی جدی قرار نگرفته، 
رس��انه نوظهور بازی های رایانه ای و ویدئویی است. بخش عظیمی از 
طراحی و تولید بازی های پرفروش رایانه ای دنیا در استودیوهای بزرگ و 
مطرح هالیوود که صهیونیست ها سهامداران اصلی آن به شمار می روند، 
انجام می ش��ود. برنامه ریزان و مشاوران فرهنگی رژیم صهیونیستی بر 
ای��ن باورند که با ایجاد یک پایگاه کامال مس��تقل و مجهز برای تهیه 
و تولی��د بازی ه��ای رایانه ای می توانند عالوه بر برخ��ورداری از قدرت 
بیشتر برای س��رمایه گذاری و نفوذ کامل بر بازار جهانی، کنترل افکار 
مخاطبان گسترده بازی های رایانه ای را در سراسر دنیا به دست گیرند. 
صهیونیست ها با سرمایه گذاری عظیم، تالش گسترده ای را برای انحراف 
افکار عمومی در حوزه فرهنگی در دستور کار خود قرار داده اند و تسلط 
بر افکار عمومی را به عنوان یک رویا دنبال می کنند«. در حقیقت این 
رسانه ذهن و باور کودکان و نوجوانان را هدف گرفته است. کودکان و 
نوجوانان با کاراکتر شخصیتی رایانه ای که آنها را کنترل کرده همراهی 
می کنن��د و اهداف و آرمان ه��ای او را اهداف و آرم��ان خود می دانند 
چ��را که در غیر این صورت اصطالحا »گیم اور« ش��ده و کاربر مجبور 
می ش��ود بار دیگر مرحله را تکرار کند، در این بازی ها غالبا س��ربازانی 

که کنترل می شوند سربازانی از ناتو، آمریکا، انگلیس و... هستند و در 
مقابل دشمنان که به صورت تروریست هایی خشن و فاقد روح انسانی 
نمایش داده می شوند، معموال مسلمانان یا گروه های اسالمی اند، البته 
نباید انتظار داشت که تاثیر این برنامه ریزی  ها ناگهانی باشند، بسیاری 
از طرح ریزی های دش��من در الیه های پنهان بازی قرار گرفته و شاید 
بس��یاری از کاربران نیز متوجه آن نش��وند ولی به آن ایمان می آورند 
این در کوتاه مدت تاثیرگذار نیست بلکه این اتفاقات به مرور زمان روی 
می دهد چرا که از ش��اخصه های جنگ نرم، تدریجی بودن آن است، 
شاید بتوان گفت آخرین بازی که علیه سپاه و بسیج ساخته شده، بازی 

»دورکا: سقوط احمدی نژاد« است. 
ی��ک م��اه مانده ب��ه انتخابات ریاس��ت جمهوری ایران، ش��رکت 
 »پتریال اینترتیمنت« بازی رایانه ای را با عنوان »سقوط احمدی نژاد« 
»3D:The Fall of Ahmadinejad Durka« در اینترن��ت 
منتشر کرد، این بازی در آن زمان با قیمت 9/95 دالر و اکنون به صورت 
رایگان از طریق سایت اینترنتی این بازی قابل دانلود است. نکته حائز 

اهمیت در این بازی، پیش بینی  پیروزی احمدی نژاد در انتخابات و بروز 
اغتشاشات خیابانی در تهران است آن هم دقیقا یک ماه پیش از برگزاری 
انتخابات در ایران که از برنامه ریزی  دش��من و مقدمه سازی او در این 
زمینه حکایت دارد. در این میان دشمن می داند که نخستین و آخرین 
مدافع انقالب سپاه و بسیج است به همین دلیل در این بازی کاربر در 
نقش اغتشاشگر باید با حضور در خیابان های تهران، نیروهای بسیجی و 
سپاهی را به قتل برساند تا از سوی ایاالت متحده به عنوان نماد آزادی و 
آزادیخواهی مدال افتخار دریافت کند. هر چند این بازی کاربران جنگ 
شهری و اغتشاشات را آموزش می دهد اما در عین حال حاوی این پیام 
نیز هست که دشمن پذیرفته که پیشتیبان و مدافع بی قید و شرط این 
نظام س��پاه و بسیج است،  اکنون دشمن به جمله تاریخی امام مبنی 
بر اینکه »اگر س��پاه نبود کشور هم نبود« پی برده است. در این میان 
رژیم صهیونیس��تی بیشترین مخالفت و جنگ رسانه ای را علیه سپاه 
سازماندهی کرده است، چرا که سپاه را مخالف با سلطه جویی های خود 
می داند، به همین دلیل سعی دارد حتی در بازی های رایانه ای به این 

مقوله بپردازد، از آخرین بازی هایی که در این راس��تا تولید شده است 
بازی رایانه ای آنالین با عنوان »صعود عقاب در غزه« اس��ت. این بازی 
آنالین چندبازیگره نیز برای دانلود رایگان در اینترنت قرار گرفته است. 
این بازی رایانه ای توسط یک تاجر صهیونیستی ساخته شده است. این 
تاجر در این باره اعالم می کند، قصد دارد نبرد بین یهودیان و مسلمانان 

را از دنیای واقعی به فضای سایبر بکشاند!
در این بازی رایانه ای تالش می شود با منحرف کردن مساله فلسطین، 
آن را از مس��یر واقعی خارج کند و با تحریف واقعیت آن را نه مس��اله 
فلسطینیان، بلکه پیامد دخالت جمهوری اسالمی ایران، آن هم سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی معرفی کند. شما در نقش کاربر بازی رایانه ای 
موظف هستید در نقش سربازان نیروی ویژه گوالنی رژیم صهیونیستی 
به غزه حمله و با تروریست های! آنجا مقابله کنید فقط با این تفاوت که 
با مجاهدان فلسطینی روبه رو نیستید بلکه باید با نیروهای ویژه سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی درگیر شوید. کاربر بازی رایانه ای سربازانی از 
نیروی مخصوص گوالنی را کنترل می کند، نیروی مخصوص کوماندویی 
معروف! گوال نی که به ادعای مقامات رژیم صهیونیستی، هر نظامی  عضو 
این تیپ برابر با 13 نظامی  معمولی توان دارد. نیرویی که مدعی است 
در جنگ های چریک شهری در منطقه خاورمیانه بسیار کارآزموده تر و 
زبده تر از نیروهای ویژه آمریکایی حتی نیرویی چون »دلتافورس« است. 

همان هایی که با چنین افتخاراتی، جنگ با حزب اهلل را »جنگ اشباح« 
نامیدند و در نبردهای س��نگین ب��ا نیروهای مقاومت در چند منطقه 
مرزی  از جمله مرکبا، عیتاالش��عب، مارون الراس، بنت جبیل و الطیبه 
 جنگیدند و در تمام این مناطق متحمل شکس��ت شدند و زمانی که 
کانال 10 تلویزیون رژیم صهیونیس��تی از فرمانده تیپ گوالنی درباره 
شکستشان در بنت جبیل سوال کرد،گفت: »مشکل این است که ما با 
کسانی می جنگیم که برای شهید شدن لحظه شماری و از مرگ استقبال 
می کنند. شما چگونه انتظار دارید سربازان ما که دائماً در اندیشه بازگشت 
هستند بر چریک هایی که به مرگ لبخند می زنند، پیروز شوند؟« بازی 
»صعود عقاب در غزه« علیه س��پاه پاسداران انقالب اسالمی در حوزه 
فلس��طین و بازی اکش��ن آغاز نبرد نیز علیه سپاه درباره کشور لبنان 
 ساخته شده است، این بازی توسط شرکت Destineer تهیه و توسط 
2K Games در س��ال 2005 منتش��ر شد.  کاربر بازی باید در قالب 
یک تیم 4 نفره سربازان آمریکایی به پاکسازی ساختمان ها و خیابان ها 
از تروریس��ت ها در کشور لبنان و شهر بیروت اقدام کند. در این بازی 
پلی استیشن شما باید شهرها را از تروریست های مسلمان پاکسازی 
کنید. در این بازی کاربر برای کسب پیروزی و گذشتن از یک مرحله 
به مرحله بعدی باید به سوی مساجد شلیک و آن را تخریب کند و به 
سوی کتاب قرآن شلیک و آن را پاره پاره کند. هنگامی که با زور وارد 

مساجد می شود و کتاب های قرآن را پاره می کند و به سوی نمازگزاران 
شلیک می کند صدای تکبیر بلند می شود که برای کسب امتیاز بیشتر، 
نباید تحت تاثیر صدای اذان و تکبیر قرار بگیرد و این صداها نباید از 
وارد شدن او به مسجد، دنبال کردن شخصی که به مسجد پناه برده و 
کشتن او ممانعت کند. جالب تر اینکه سازندگان این بازی اعالم کرده اند 
که هیچ برنامه سیاس��ی اي در نظر نداشته اند! و هدف آنها تنها درگیر 
کردن کاربر با جنگ شهری مدرن نیروهای آمریکایی است. شاهد این 
ادعا را نیز تیم س��ازنده بازی عنوان کرده اند که از اقوام مختلفی چون 
عرب، آس��یایی و اروپایی هستند اما کاربر در بیروت باید چه اقداماتی 
را انجام دهد. در این بازی کاربر درگیر یک جنگ شهری برای مبارزه 
با تروریست ها و کشتن آنهاست؛ تروریست هایی که همگی مسلمانند 
و جالب ت��ر اینکه یکی از این افراد عبداهلل بن کتان متولد عربس��تان 
سعودی، عضو نیروی ویژه سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران و رهبر 

نیروهای عملیاتی در بیروت است.
البت��ه بازی ه��ای رایانه ای متع��دد دیگری به صورت مس��تقیم و 
غیرمستقیم علیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی ساخته شده، مثال در 
بازی دلتا فورس شما برای مقابله با تروریست ها به نقاط مختلف جهان 
سر می زنید در کلمبیا برای مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و نهایتا برای 

مبارزه با تروریست ها به ایران می آیید! به ایران و جزیره خارک …

 این قس��مت بازی، 3 مرحله دارد، در یک مرحله به جزیره خارک 
حمله می کنید در یک مرحله دیگر به یک پایانه نفتی در خلیج فارس 
که توسط نیروهای نظامی محافظت می شود حمله می کنید. نیروهایی 
که به زبان فارسی صحبت می کنند. اما جالب است که در این بخش 
 عالوه برکش��تن نیروهای نظامی کالسیک با لباس مصوب نظامی با 
لباس شخصی هایی نیز مواجه می شوید! که در کنار نیروهای کالسیک اند 
و بیانگر نیروهای بسیج سپاه پاسداران انقالب اسالمی هستند )هر چند 

که شباهت زیادی به بسیجی های ایران ندارند(.
با توجه بدانچه گفته شد مطمئنا مبارزه با هجمه رسانه ای از طریق 
بازی های رایانه ای منوط به حضور در این عرصه است، نظر به اینکه رسانه 
نوظهور بازی های رایانه ای در حقیقت به س��ربازان رایانه ای جنگ نرم 
تبدیل شده اند توجه به این رسانه، نظارت بر بازی رایانه ای تولیدی و نیز 
ورود به تولید بازی های همسو با ارزش های انقالب اسالمی یک ضرورت 
است. با همین دیدگاه، در روز قدس سال گذشته سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی وارد این فضا شد و نخستین بازی رایانه ای سپاه با عنوان »النه 
شیطان « توسط س��ازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان را رونمایی 
کرد، این بازی قرار است به صورت سریالی ساخته شده و در هر قسمت 

به یکی از پروتکل های رژیم غاصب صهیونیستی حمله شود. 
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بازی های رایانه ای بازار را 
فرا گرفته  است؛ اسبابی 

برای انباشتن اذهان کودکان 
و نوجوانان از انواع انحراف ها 

و وسیله ای برای القای طرح ها 
و استراتژی های ضد اسالمی 

غرب استعماری. چگونه  
بازی ها و بازی سازان به بهانه 

گفت وگو از آخرالزمان 
اسالم، مسلمانان و مهدویت 

را آماج تیرهای زهرآگین 
خود ساخته اند؟ مصادیق

 این آثار کدامند؟ 
و در برابر آنها چه باید کرد؟


