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بازى بتلفيلد3
بازى بتلفيلد33Battlefield(( يا  »ميدان نبرد3« 
ــن از مجموعه بازى هاى بتلفيلد  يك بازى ويدويى اكش
است كه توسط شركت سوئدى DICE توليد و توسط 
شركت الکترونيك آرتز براى پلى استيشن 3، ايکس باكس 

360 و ويندوز منتشر شده است.
ــرگرمى هاى خالقانه  ــوئدى DICE »س شركت س
ــال 1992 فعاليت خود را در  تصورات ديجيتالى« در س
شهر استکهلم آغاز كرد و در سال 2004 توسط شركت  

EAخريدارى شد و رسماً به اين شركت پيوست.

داستان بازى
Blackburn »سال 2014، گروهبان دوم »بلك برن

ــاى نيروى دريايى امريکا به منظور مبارزه و مقابله  از اعض
   Peoplesبا عمليات هاى تروريستى گروه نظامى با عنوان
Liberation and Resistanceبه معناى »گروه آزادى 
و مقاومت مردمى« كه در بازى با عنوان PLR ياد مى شود 
به سليمانيه عراق اعزام مى شوند. پس از آن گروهبان بلك 
ــتگيرى »البشير«  Al-Bashirبه  برن و تيمش براى دس
ــمت تهران مى روند. در خزانه بانکى در تهران كه مملو  س
ــد كه »پى ال آر« به  ــت! درمى يابن از دالرهاى امريکايى اس

تجهيزات هسته اى قابل حمل روسى دست يافته اند و اينکه 
دو دستگاه از اين تجهيزات مفقود شده است.

ــد و كاروان  ــتيبانى مى كن ــت پش بلك برن درخواس
ــيله سرجوخه »ميلر« براى  نظامى »امى آبرامز« به وس
كمك به گروه بلك برن آمده ولى سرجوخه ميلر توسط 
ــرجوخه ميلر توسط  ــود و گلوى س ــير مى ش PLR اس
سليمان در يك اقدام تروريستى بسيار شبيه به اقدامات 

القاعده در مقابل دوربين بريده مى شود. 
طى عملياتى در تهران البشير دستگير مى شود و در 
ــليمان مبنى بر  آخرين جمالت قبل از مرگ، از قصد س

راز سليمان در ميــدان نبرد
مهدی حق وردی طاقانكی 

»سراب سلطه« مقاله اى بود كه در شماره 46 ماهنامه پيام انقالب منتشر شد و از بازى رايانه اى "بتلفيلد 3" به منظور عادى 
ــخن به ميان آورد و صد البته با توجه به ديدگاه  ــازى حمله و تجاوز نظامى به ايران در اذهان و افكار عمومى جهانى س س
ــخص بود كه مستقيم يا غيرمستقيم به چه مسائلى پرداخته خواهد شد و شايد منتشر شدن اين  ــت مداران غربى مش سياس
مقاله تحليلى در ارديبهشت ماه )سالگرد تشكيل سپاه پاسداران انقالب اسالمى( نيز به همين منظور بود، درست زمانى كه 
شش ماه تا انتشار اين بازى مانده بود. اكنون مدتى است كه اين بازى رايانه اى در بازارهاى سراسر جهان منتشر شده است. 
هر چند كه نقدهاى بسيار زيادى از اين بازى منتشر شده اما در اين مقاله سعى مى شود به نكاتى پرداخته شود كه در ساير 

تحليل ها يا بدان اشاره نشده يا مورد بى توجهى قرار گرفته است.
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ــالح هسته اى در نيويورك و پاريس سخن  انفجار دو س
به ميان مى آورد.

ــته اى در پاريس منفجر  ــا پس از مدتى بمب هس ام
ــوند. باالخره پس  ــود و 80 هزار نفر كشته مى ش مى ش
ــليمان توسط بلك برن كشته  از درگيرى هاى فراوان س
مى شود و بلك برن سالحى را كه قرار است در نيويورك 

منفجر شود در اختيار مى گيرد.

»پى ال آر«
ــركت هاى معروف و  ــط ش بازى هايى كه اخيراً توس
ــده اند به منظور  ــاخته ش ــالم س بزرگ عليه جهان اس
ــراف افکار مخاطبين و توجيه اقدامات خود در كنار  انح
ــانه هاى واقعى از نشانه هاى انحرافى و يا دو  كدها و نش
ــداف اصلى و واقعى را  ــتفاده مى كنند تا اه پهلو نيز اس
پشت هدف هاى دم دستى مخفى كنند و يا حتى با قرار 
ــانه از چند موضوع مختلف در يك  دادن چند نماد و نش

نماد يا كاراكتر هم زمان به چند موضوع اشاره كنند.
ــروه آزادى و  ــات در خصوص گروه »گ يکى از ابهام

ــان »پى ال آر« چه  ــت. واقعاً نظامي مقاومت مردمى« اس
كسانى هستند؟

كدها و نشانه هايى در بازى باعث شده تا بسيارى فکر 
ــاره به پژاك يا حتى منافقين دارد؟!  كنند اين گروه اش
با بازخوانى نمادهايى از اين نظاميان سعى در شناسايى 

اين گروه در عالم واقعيت داريم.

مليت نظاميان »پى ال آر«:
ــده اند؛ گروه  ــان ايرانى معرفى ش »پى ال آر«  نظامي
ــت مى كنند و  ــى صحب ــه زبان فارس ــتى كه ب تروريس
ــاى ركيك آنها به امريکاييان حاكى از اوج تنفر  فحش ه
آنها از نظاميان امريکايى است. )فرهنگ فحاشى به اين 
ــت كه بيشتر در  ــده امرى اس ــب ش گروه نظامى منتس

نظاميان امريکا ديده مى شود تا ايرانيان(.
جالب تر اينکه در شهر به اصطالح سليمانيه، با افرادى 
ــويد كه به زبان فارسى صحبت مى كنند و  مواجه مى ش
پالك ماشين ها، ايرانى است و البته در يکى از پالك هاى 

ماشين ها به جاى شماره نوشته شده »نشانه تهران«
ــتفاده از اين نمادها،  ــت كه اس آيا واقعاً قابل باور اس
ــط امريکايى ها پس از سال ها اشغال عراق و حضور  توس
ــتباهى و سهوى  نظامى در منطقه، كاماًل به صورت اش

باشد يا واقعاً هدفى در پشت آن نهفته است؟

منطقه عملياتى نظاميان »پى ال آر« 
ــده  ــى ال آر« گروهى ايرانى معرفى ش ــان »پ نظامي
ــتى در داخل و خارج  كه فعاليت هاى نظامى و تروريس
ــليمانيه و پاريس و  ــاى ايران از تهران گرفته تا س مرزه

نيويورك و... دارند.

ــن عمليات اين بازى  ــه قابل توجه در مورد اولي نقط
ــليمانيه عراق اين است كه هر چند  يعنى عمليات در س
ــليمانيه عراق  ــما در س ــود كه ش ــازى اعالم مى ش در ب
عمليات انجام مى دهيد، كه تأكيد بر اين اسم به منظور 
ــده، اما در حقيقت وقتى در ابتداى  ديگرى گنجانده ش
بازى شما توجيه عملياتى مى شويد باالى نقشه عبارت 
ــت؛ يعنى عمليات در شهر بصره  البصره نقش بسته اس
ــود! رابطه سليمانيه در شمال عراق با بصره  انجام مى ش
ــازندگان بازى  ــت؟ يعنى حتى س در جنوب عراق چيس
ــى به نقشه عراق نداشته اند و اين اختالف چند  دسترس

صد كيلومترى مى تواند تصادفى باشد؟
همان طور كه مى دانيد پيروان مسلمان شهر بصره عمدتاً 
اعضاى فرقه شيعه جعفرى هستند. )همانند شيعيان ايران( 
و در حقيقت »پى ال آر« گروه نظامى اسالمى و خاصاً پيرو 
مکتب شيعه هستند و به همين منظور پايگاهشان در عراق 

را شهر بصره انتخاب كرده اند.

سالح هاى نظامى »پى ال آر« 
ــويم كه  در بازى با نظاميان »پى ال آر« متوجه مى ش
ــينکف و ژ3 هستند؛  ــلح به سالح هايى چون كالش مس
سالح هايى كه به ترتيب سالح سازمانى سپاه پاسداران 

انقالب اسالمى و ارتش جمهورى اسالمى ايران است.
ــياه فروش  ــايد اين امر را بتوان به بازار س هر چند ش
ــالح  ــه عنوان مثال س ــب كرد چرا كه ب ــالح منتس س
كالشينکف سالحى است كه در درگيرى هاى بسيارى از 
كشورها از خاورميانه گرفته تا آفريقا مورد استفاده قرار 
مى گيرد. اما نکته جالبتر اينکه يکى ديگر از سالح هاى 

اين گروه نظامى سالح خيبر 2002 است.
ــما سالح خيبر ساخت صنايع دفاعى ايران  به نظر ش

در دست نظاميان گروه »پى ال آر« چه توجيهى دارد؟ 
آيا هدف از اين كار ارتباط دادن تروريسم بين المللى 

با نيروهاى نظامى ايران نيست؟
ــما با  ــا توجه به اينکه در زمان حمله به تهران ش و ب
ــپاه و ارتش مواجه  ــازمان هاى نظامى ايران چون س س
ــويد،  ــويد، بلکه صرفاً با »پى ال آر« درگير مى ش نمى ش
ــالح هاى سازمانى  گروهى كه به ادوات نظامى چون س
نظاميان ايران، تانك، بالگرد، هواپيما، خودروهاى نظامى 
و ... مجهز هستند آيا برداشت شما غير از اين است كه 
ــتى بلکه در  »پى ال آر« نه يك گروهك نظامى تروريس

حقيقت سازمان رسمى نيروهاى نظامى ايران است؟ 

 بازى هايى كه اخيراً توسط 
شركت هاى معروف و بزرگ 

عليه جهان اسالم ساخته 
شده اند به منظور انحراف 

افكار مخاطبين و توجيه 
اقدامات خود در كنار كدها 

و نشانه هاى واقعى از 
نشانه هاى انحرافى و يا دو 
پهلو نيز استفاده مى كنند تا 

اهداف اصلى و واقعى را پشت 
هدف هاى دم دستى مخفى كنند
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سليمان كيست؟
كدهاى مختلفى در بازى در خصوص سليمان مطرح 
ــى و  ــود؛ كدهاى ضد و نقيضى كه نياز به بررس مى ش

پااليش دارد:
ــر كودتاچيان  ــير« رهب ــت و متحد »فرخ البش دوس
ــير و سوءاستفاده  ــالمى در ايران، خائن به فرخ البش اس
ــته اى از  ــرمايه او به منظور تهيه بمب هس از قدرت و س
ــور نفوذى وزارت امنيت داخلى امريکا به  روس ها و مأم
ــى از البشير و يا تروريست مسلمان ضد  منظور جاسوس

امريکايى يا ....؟ 
راستى اگر سليمان را يك مأمور امريکايى بدانيم

ــرقت بمب هاى هسته اى آنها را به  چرا وى پس از س
امريکا تحويل نداد؟

چرا بمب هسته اى در پاريس منفجر مى شود؟
ــرباز امريکايى توسط سليمان در  چرا گلوى ميلر س

مقابل دوربين بريده مى شود؟
چرا سليمان قصد انفجار بمب هسته اى در نيويورك 

را دارد؟

سليمان؟ سليمان! 
ــخصيتى به نام  گويا همه چيز در اين بازى حول ش

سليمان مى چرخد.
ــدود به مرزهاى جغرافيايى ايران  فرد نظامى كه مح
نيست و حوزه عمل او در عراق، فرانسه، امريکا و ... است 
و به همين دليل بسيار سفر مى كند، شخصى باهوش كه 
ــى از نيروهاى  حتى توانايى فريب و جلب اعتماد بخش

امنيتى امريکا داشته، اما در عين حال تفکرات ضدغربى 
ــن منظور قصد  ــى دارد و به همي ــاً ضدامريکاي و خاص
عمليات تروريستى و انفجار بمب هسته اى در امريکا را 
ــش ها براى  ــا توجه به اينکه باوجود تمام كوش دارد و ب
ــته اى را در پاريس منفجر مى كند  مقابله با او، بمب هس
ــع از قدرت و توانايى هاى باالى مديريتى و نظامى  بالطب

در سطح بين الملل برخوردار است 
شايد شما هم با خواندن توضيحات فوق حدس هايى 
در باره شخصيت سليمان داشته باشيد اما پذيرش اين 
موضوع و حتى در بيان آن ترديد كنيد به همين منظور 
ــى  ــار بازى را مورد بررس موضوع ديگر يعنى تاريخ انتش

قرار مى دهيم.
بازى با عملياتى از سليمانيه عراق شروع مى شود به 
ــالم گراى شيعه »پى ال آر«  منظور از بين بردن گروه اس
كه در حقيقت نظاميان ايران بوده و در پايان بازى )تك 
ــليمان در نيويورك و جلوگيرى از  كاربره( آن با قتل س

انفجار بمب هسته اى به اتمام مى رسد.
بازى »ميدان نبرد3« در 25 اكتبر 2011 در امريکاى 
ــمالى، 28 اكتبر 2011 در اروپا و 2 نوامبر 2011 در  ش

ژاپن منتشر شد.

راز و ارتباط تأكيد بر سليمان و اوايل ماه 
نوامبر 2011 در چيست؟

ــيو اخبار در اينترنت بزنيد پى به  ــرى به آرش اگر س
اين راز مى بريد.

ــز برآن تأكيد كرده و  ــايت صداى امريکا ني رازى كه س
ــته آن را فاش مى كند. اين سايت در خبر مربوط  ناخواس
به واكنش جوانان ايرانى به اين بازى رايانه اى را چنين آغاز 
كرد: بازى بتلفيلد3 در ادامه بازى اينترنتى بتلفيلد2 همزمان 
ــن امريکا و ايران در رابطه با توطئه ترور  با آغاز تنش ها بي

سفير عربستان سعودى در واشنگتن منتشر شد.
بله پس از سناريوى از پيش طراحى شده ترور سفير 
عربستان سعودى در امريکا، بازى ميدان نبرد3 منتشر 
ــردار  ــانه اى غرب عليه س و دقيقاً پس از آن جنجال رس
ــپاه قدس آغاز شد و خبرگزارى ها  سليمانى فرمانده س
با انتشار خبرى از احتمال ترور وى توسط دولت امريکا 
پرده برداشتند. طبق اين خبر »جك كين« فرمانده سابق 

 پس از سناريوى از پيش طراحى 
شده ترور سفير عربستان سعودى در 

امريكا، بازى ميدان نبرد3 منتشر و دقيقاً 
پس از آن جنجال رسانه اى غرب عليه 

سردار سليمانى فرمانده سپاه قدس 
آغاز شد
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چرا غرب از سردار سليمانى مى ترسد؟!
ايمان لطفی نسب 

ــه دوران  ــرس و ضعف غرب ب ــردد؛ آنجا كه ت دفاع مقدس برمى گ
ــت، جوانان همچون كاظمى، شوشترى،  هم ــرى،  باك ــيرازى،  صيادش
ــليمانى و هزاران هزار  ــى، س ــن 15 تا 18 ساله برونس جوان ديگر با س
ــاى آموزش ديده عراق  را كيش و مات كردند.خود ژنرال ه
ــدس ايمان،  ــول دفاع مق واليت مدارى، توكل بر خدا، اميد به در ط
ــق به شهادت  برگ برنده سرداران امروز و جوانان پيروزى و نهايتاً عش

ديروز جبهه ها شد.
جوانان به شهادت رسيدند و برخى بعد از دفاع مقدس، برخى از آن 
ــم خداوند باقى ماندند  تا عالوه برحفظ و استمرار بخشيدن ديگر به حک
ــرس و واهمه غرب، ارزش هاى  ــام بر ت ــالمى و نظ ــالب اس ــل انق اصي

جمهورى اسالمى ايران را در بين آحاد ملت به ويژه جوانان تشنه معارف اشاعه دهند.
در شرايطى كه جهاد اصغر به پايان رسيده بود، ما شاهد رشادت هاى افرادى بوديم كه در دوران دفاع مقدس مايه 
ــدى مستحکم در مقابل آنها قد علم كرده اند و لحظه اى در ايمان و دفاع  ــمن بودند و اكنون نيز همچون س ترس دش

كردن متزلزل نشدند.
شهيد شوشترى در سيستان تالش بسيار زيادى در وحدت آفرينى و كمك به رفع مشکالت مردم منطقه نمود و 
در حال اداى رسالت پيامبرگونه خود، به دست نيروهاى جاهل و خودفروخته، كه از طرف غرب پشتيبانى مى شدند، 
به شهادت رسيد. ولى نتيجه چه شد؟ آيا خللى در ادامه روند برنامه هاى شهيد شوشترى به وجود آمد؟ پاسخ قطعاً 
ــت چرا كه افرادى همچون شهيد شوشترى در مسير انجام وظايف الهى خود گام برمى داشتند و در خالل  منفى اس

اين سيره و رفتار، افراد جوان پيرامون خود را با همان رسالت و حتى چابك تر تربيت كردند.
در ظاهر شهيد شوشترى بين ما نيست، ولى جوانان و ملت ايران اسالمى به خوبى ادامه دهنده راه ايشان هستند. 
غرب شايد بتواند به حذف فيزيکى بپردازد ولى نمى تواند فرهنگ و ميراث شهدايى همچون شوشترى، صياد شيرازى 

و... را از حافظه جوانان پاك كند.
سردار سليمانى در دوران دفاع مقدس از جمله فرماندهانى بوده كه در كنارساير همرزمانش توانسته است ابهت 

پوشالى غرب را از بين ببرد و امروز در سنگر ديگرى آماده دفاع است.
ــهادت در بين جوانان ايرانى اسالمى وجود دارد، غرب نمى تواند به اهدافش حتى  ــلماً تا زمانى كه فرهنگ ش مس

نزديك بشود.
بايد قدر اين گوهرهاى گرانبها را بدانيم و تا دير نشده است فرهنگ جارى شکل داده شده توسط آنها را به سرعت 
به نسل بعدى منتقل كنيم و به اين جوان نشان دهيم تا زمانى كه خود را به عنصر ايمان مجهز نموده ايم دشمنان، 
هرچند بى شمار هم باشند، نمى توانند گزندى به كشور و انقالب بزنند. از طرف ديگر بايد بتوانيم دانسته هاى سرداران 
رشيد اسالم را كه حقاً يادگار دفاع مقدس هستند با تحوالت كنونى و جنگ نرم دشمنان درهم آميخته و مقابله با 
تهاجم و جنگ فرهنگى را با استفاده از توان خستگى ناپذير اين عزيزان و دانش و جوانى نسل امروز نهادينه كنيم و 

از دل اين برنامه، دشمنان را شکست دهيم. 

نيروى زمينى ارتش امريکا، كه در كنگره حضور داشت با 
اشاره به طرح ترور مقامات ايرانى به ويژه مقامات ارشد 
سپاه پاسداران جمهورى اسالمى ايران، گفت: »چرا آنها 
را به قتل نرسانيم؟ ... چرا ما عامدانه آنها را ترور نکنيم؟ 
ــنهاد  ــم كه اقدام نظامى انجام دهيم، من پيش نمى گوي

مى دهم عمليات محرمانه انجام دهيم.« 
همچنين »رويل مارك گريچ« از كارشناسان مؤسسه 
دفاع از دموكراسى اظهار داشت: »فکر نمى كنم بتوانيد 
بدون به قتل رساندن يکى از آنها، مرعوبشان كنيد. قاسم 
ــليمانى خيلى زياد سفر مى كند، برويد او را دستگير  س

كنيد يا به قتل برسانيد!« 
ــليمى باور مى كند وقوع اين اتفاقات  آيا هيچ عقل س
ــاًل تصادفى و اين  ــى زمانى مى تواند كام ــا اين توال آن ب

تحليل مبتنى بر توهم توطئه باشد؟
در اين بازى به نکات ديگر نيز اشاره شده است. يکى از 
آنها نگهدارى از بمب اتمى در خزانه بانکى در پايتخت ايران 
است. بانکى كه در آن اثرى از ريال نيست و فقط دالر ديده 

مى شود. دالر، تروريسم، بمب هسته اى، بانك ايرانى 
بهانه حمايت مالى از نهادهاى تروريستى و مجرى در 
فعاليت هاى هسته اى كه در سابق منجر به تحريم برخى 
ــد و اخيراً نيز از يك سو آژانس بين المللى  از بانك ها ش
ــى گزارشى عليه  انرژى اتمى در يك اقدام كاماًل سياس
فعاليت هاى هسته اى ايران منتشر كرد و از سوى ديگر 
ــران به منظور تضعيف صادرات  تحريم بانك مركزى اي
ــه منابع مالى براى  ــتيابى ايران ب نفت ايران و منع دس
برنامه هسته اى و نيز اتهام پولشويى توسط بانك مركزى 

مطرح شد.
ــازى بتلفيلد3 در تهران  البته نکته اقتصادى ديگر ب
نمايش صندوق صدقات با دقت و گرافيك باال به گونه اى 
كه هر مخاطبى متوجه آن مى شود نکته قابل توجه در 
صندوق صدقات اين است كه روى اين صندوق ها نمادى 
از آنارشى )هرج و مرج( حك شده كه داللت بر استفاده 
از پول اين صندوق ها براى ايجاد هرج و مرج در سراسر 

دنيا دارد! 
ــمبل  ــعى كرده اين س ــمن س ــه همين دليل دش ب
ــه عنوان منابع مالى  ــاد را در اذهان عمومى دنيا ب و نم
تروريست ها مطرح كند. آيا در آينده نزديك يا دور بعد از 
نهادهاى مالى چون بانك ها و نهادهاى نظامى چون سپاه 
پاسداران انقالب اسالمى بايد منتظر حمالت رسانه غرب 

عليه كميته امداد امام خمينى)ره( باشيم؟!


