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ــط  ــالم(ص) توس ــرح مجدد توهين به پيامبر اس ط
كارگردانى امريكايى صهيونيستى و دفاع مقامات غربى 
ــن فيلم به بهانه آزادى بيان حكايت از كينه ديرينه  از اي
ــبت به پيامبر اسالم(ص) دارد. كينه اى  دنياى غرب نس
ــه هاى تاريخى كه همچنان تالش دارد به حيات  با ريش

ننگين خود ادامه دهد.
ــالم با اعالم نبوت پيامبر(ص)  تالشى كه از صدر اس
ــيطانى  ــده و همچنان ادامه دارد. كتاب آيات ش آغاز ش
ــدى، چاپ كاريكاتورهاى موهن در نشريه  ــلمان رش س
ــرى جونز و توليد  ــط ت دانماركى، آتش زدن قرآن توس
ــه حلقه هاى اين  ــينمايى هاليودى از جمل فيلم هاى س
زنجيره پليدند و افزايش گرايش به اسالم در غرب باعث 

شده اين تهاجم با شدت بيشترى پيگيرى شود.  

ــيد چرا توهين به پيامبر اسالم(ص) در  اما بايد پرس
برخى از رسانه ها با واكنش بجاى مسلمان جهان مواجه 
ــانه ها همچون بازى هاى  ــده و در برخى ديگر از رس ش

رايانه اى و ويديويى شاهد سكوت جهان اسالم هستيم.
بازى هاى رايانه اى با ضريب نفوذ بسيار بااليى كه در 
بين نوجوانان و جوانان دارند  به علت انفعال و بى توجهى 
ــانه تعاملى از سوى مسلمانان به ابزارى براى  به اين رس
سوء استفاده غرب بدل شده است. در كنار بازى هايى كه 
مى توانند ابزارى مناسب براى آموزش و سرگرمى باشند 
با بازى هايى  مواجه ايم كه به بهانه سرگرمى بنيان هاى 

اعتقادى جهان اسالم را هدف گرفته اند.
ــه بيان مصاديقى  ــتار تالش مى كنيم  ب در اين نوش
ــم كه با مضامين توهين به پيامبر  از بازى هايى بپردازي

ــالم(ص) توليد و روانه بازارها شده اند. شايد بهانه اى  اس
ــاى رايانه اى و خارج  ــد براى توجه جدى به بازى ه باش
شدن جهان اسالم از انفعال در اين حوزه مهم رسانه اى. 
ــار  ــز»، هدف از انتش ــى گيم ــا ريالت ــركت «كوم ش
ــانى ها و موقعيت هاى  بازى هاى خود را نمايش جان فش
ــت! هر چند  ــربازان امريكايى اعالم كرده اس ــر س خطي
ــركت مؤكداً هرگونه ارتباطى با دستگاه هاى  كه اين ش
ــت بدانيم  ــكا را انكار مى كند، اما خوب اس ــى امري دولت
ــريه آلمانى اشپيگل آن الين در گزارشى اعالم كرده  نش
كارشناسان نظامى سابق ارتش امريكا به عنوان مشاور با 
اين شركت همكارى مى كنند. آقاى حكمتى، كه به جرم 
جاسوسى در ايران بازداشت شد، در بخشى از اعترافات 
خود بيان كرد كه مدتى به عنوان مشاور در اين شركت 

فعاليت داشته است.
ــخه هاى بازى اين  ــال در برخى از نس ــه عنوان مث ب
ــلمان عراقى با  ــركت در  قرارگاه تروريست هاى مس ش
تصوير نام پيامبر مواجه مى شويم واضح است كه هدف 
سازندگان اين بازى از قرار دادن نام پيامبر اسالم(ص) در 
مقر تروريست ها انتساب آنان به پيامبر بزرگ اسالم(ص) 
ــه بخش هايى از اين بازى ها  ــت چرا كه اگر با دقت ب اس
توجه كنيم مى بينيم كه تروريست ها با شمايل مسلمانان 
به تصوير كشيده شده اند و به وفور از نمادها، سمبل ها و 

اماكن اسالمى استفاده شده است.
ــاى قديمى اما  ــى آى» از جمله بازى ه بازى «آى ج
ــى از مراحل اين  ــدار در بين گيمرها بود. در يك پرطرف
ــوات در اوج درگيرى با  ــرآن، اذان و صل ــازى صداى ق ب

تروريست هاى مسلمان ليبيايى شنيده مى شود. هر چند 
كه به علت حجم سنگين درگيرى اكثر گيمرها متوجه 
اين صدا نشده اند به نظر شما  يك مخاطب جهانى پس 
ــى در زمان شنيدن صلوات،  از انجام اين بازى چه حس
ــر(ص) و صداى اذان و قرآن در ذهنش خطور  نام پيامب

خواهد كرد؟
ــورده مجموعه هيتمن  ــور 47 كاراكتر باركد خ مأم
ــخه دوم اين بازى در مرحله ترور در بازار،  است. در نس
ــتى شورشى  ــما بايد دو تن از رهبران گروه تروريس ش
نورستان را به قتل برسانيد، اما اسامى اين تروريست هاى 
مسلمان هم در نوع خود قابل تأمل اند. اولين هدف شما 
ــد ظاهر و هدف  ــخصى به نام  احم ــن عمليات ش در اي
بعدى شخصى به نام محمد امين است. آيا واقعاً انتخاب 
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اسامى اين دو تروريست يعنى احمد و محمد امين  باز 
ــت يا حاكى از بغض و كينه دشمنان به  هم تصادفى اس
پيامبر اسالم(ص) و سعى آنها در تخريب وجهه ايشان؟

ــوان «دمارك»،  ــن بازى ها، با عن ــى ديگر از اي در يك
ــلمانان به غرب  ــى احتمالى مس ــما بايد از حمله اتم ش
جلوگيرى كنيد.  در يكى از مراحل شما بايد در تونل هاى 
ــويد  و همه آنها  ــت ها با آنها درگير ش زيرزمينى تروريس
ــانيد، تروريست هايى با چهره اسالمى، اما  را به قتل برس
ــتفاده مبهم از نام پيامبر(ص) در مقر  نكته قابل توجه اس

تروريست هاست .
ــر مجموعه بازى هاى  ــه اين گزينه ها مهم ت اما از هم
«رزيدنت اويل» است. در نسخه چهارم اين بازى  شما در 
ــكات كندى» موظف ايد به مبارزه با يك  نقش «ليون اس
ــپانيا برويد و دختر رئيس  ــه مذهبى جنايتكار در اس فرق

جمهور اياالت متحده را از دست آنها نجات دهيد. 
در يكى از مراحل اين بازى كه در يك قلعه رخ مى دهد 
ــود و وارد يك اتاق  با حل يك معما قفل  درب باز مى ش
مى شويد. اتاقى كه در آن تله اى مرگبار كار گذاشته شده 
و شما بايد با شليك به چهار چراغ نورانى در چهار سمت 

اتاق تله را از كار بيندازيد.
اگر با دقت به طرح دربى كه از آن مى گذريد نگاه كنيد 

متوجه نام پيامبر(ص) بر روى طرح اين درب مى شويد.
به راستى درج نام پيامبر(ص) بر روى درب اتاق قلعه 
ــر جنگ و  ــى جنايتكار كه اتفاقاً با امريكا س فرقه مذهب
ــمنى دارد به چه معناست؟ اما اين موضوع به همين  دش
جا ختم نمى شود.  آيا صرفاً از نام پيامبر(ص) براى طرح 
ــده؟ اگر كمى تحقيق كنيد شبيه اين  ــتفاده ش درب اس

ــالمى بيابيد؟ جالب است  درب را مى توانيد در اماكن اس
ــت و شما مى توانيد  بدانيد كه طرح اين درب خيالى نيس
ــالمى كه  ــل اين درب را در يكى از اماكن معروف اس مث

مورد احترام تمام مسلمين جهان است بيابيد. 
شركت «كپكام» به طور شيطنت آميز و موهنى از طرح 
درب مسجدالنبى در مكان استقرار اين گروه تروريستى 
مذهبى استفاده كرده و سعى نموده غيرمستقيم آن را به 

پيروان پيامبر اسالم(ص) منتسب نمايد. 
بيان همين مصاديق اندك بيانگر نوع نگرش غرب به 
بازى هاى رايانه اى است و نبايد  وقوع چنين اتفاقاتى را 
در بازى هاى رايانه اى تصادفى خواند. غرب به بازى هاى 
رايانه اى به عنوان سرگرمى يا صنعت صرف نگاه نمى كند 
بلكه آن را به عنوان يك رسانه تأثيرگذار جهانى پذيرفته 
ــرمايه گذارى هاى جدى  و به همين دليل  بر روى آن س
ــبرد  ــيله اى براى پيش انجام داده و آن را در مواردى وس

اهداف سلطه جويانه خود قرار داده است.
اين رخدادها زمانى روى مى دهد كه متأسفانه دنياى 
ــالم در انفعال بسر مى برد و از اين رسانه بهره بردارى  اس
ــت با موج بيدارى اسالمى كه  الزم را نمى كند. اميد اس
در كشورهاى مسلمان آغاز شده زمينه اى براى استفاده 
از تمام ظرفيت هاى رسانه اى از جمله بازى هاى رايانه اى 

فراهم شود.
ــاى اين مصاديق مى تواند به نگرش ما در اين  تماش
ــاند. به همين منظور پيشنهاد مى كنيم  حوزه يارى برس
ــه پيامبر  ــوع توهين ب ــد با موض ــره پلي ــتند زنجي مس
اسالم(ص) در بازى هاى رايانه اى را در سايت گيم بيست 

مشاهده نماييد.

شركت «كپكام» به طور شيطنت آميز 
و موهنى از طرح درب مسجدالنبى در 
مكان استقرار اين گروه تروريستى 
مذهبى استفاده كرده و سعى نموده 
غيرمستقيم آن را به پيروان پيامبر 
اسالم(ص) منتسب نمايد

متأسفانه دنياى اسالم در انفعال بسر 
مى برد و از اين رسانه بهره بردارى الزم 
را نمى كند. اميد است با موج بيدارى 
اسالمى كه در كشورهاى مسلمان آغاز 
شده زمينه اى براى استفاده از تمام 
ظرفيت هاى رسانه اى از جمله بازى هاى 
رايانه اى فراهم شود

بازى هاى رايانه اى با ضريب نفوذ بسيار 
بااليى كه در بين نوجوانان و جوانان 
دارند  به علت انفعال و بى توجهى به 
اين رسانه تعاملى از سوى مسلمانان 
به ابزارى براى سوء استفاده غرب 
بدل شده است. در كنار بازى هايى كه 
مى توانند ابزارى مناسب براى آموزش و 
سرگرمى باشند با بازى هايى  مواجه ايم 
كه به بهانه سرگرمى بنيان هاى اعتقادى 
جهان اسالم را هدف گرفته اند


