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  س��وم ش��عبان هر س��ال یادآور فرمان امام خمینى)ره( مبنى بر 
تش��کیل سپاه پاس��داران انقاب اسامى اس��ت. این ارگان انقابى از 
ابتدای تأس��یس همواره از س��وی اس��تکبار جهانى و ایادی داخلى به 
عنوان س��دی در برابر نفوذ و ضربه به انقاب اس��امى تلقى شده و به 

همین دلیل آماج حمات قرار گرفته است و مى گیرد. 
  دفاع از ارزش های انقاب اس��امى سرلوحه اهداف این نهاد تلقي 
مي شود و در برهه های مختلف با توجه به مقتضیات زمان در پى وصول 
به آن بوده است. س��پاه همواره ندای امیدبخش مردان انقابى جهان 
و خاری در چش��م دش��منان نظام بوده است. چند وقتى نمى گذرد از  
پاسخ سرلشکر جعفری در واكنش به تهدید امریکا براي حملة نظامى 
علیه ملت ایران كه گفت: »آقای كری! این را بدانید نبرد مس��تقیم با 
امریکا قوی ترین رؤیای مردان مؤمن و انقابى در سراسر جهان است.«
  همین صابت باعث ش��ده تا مورد هجوم رس��انه ای قرار گیرد و 
حتى این جنگ رسانه ای به س��طح بازی های رایانه ای و ویدیویى نیز 
كشیده شود. این مقاله به نقد و بررسى بازی هایى مي پردازد كه در پیدا 
و پنهان علیه سپاه ساخته و روانه بازار شده اند. رسانة نوین جهانى كه 
با نام س��رگرمى در خانه های بسیاری گام نهاده و از ظرفیت های قابل 
توجهى جهت انتقال پیام برخوردار است و به همین دلیل و با توجه به 
ضرورت این رس��انه سپاه نیز در این مسیر گام برداشته و با راه اندازی 

مركز هنرهای رقومى بسیج مى كوشد با استفاده از ظرفیت نیروهای 
بسیجى با اس��تفاده از این رسانه در مسیر بصیرت افزایي گام بردارد و 
مطمئناً در آیندة نزدیك نیز ش��اهد واكنش های جدی به همین اقدام 

سپاه خواهیم بود.
تالش امریکایی برای احیای آبروی از دست رفته

  اسپلینترس��ل : لیس��ت س��یاه، آخرین بازی رایانه ای است كه با 
محوریت سپاه س��تیزی ساخته شده اس��ت.  این بازی ششمین بازی 
از سری بازی های اسپلینترسل در سبك اكشن مخفى كاری است كه 

توسط شركت بازی سازی »یوبى سافت« منتشر شده است. 
   ای��ن ب��ازی رایانه ای طبق اعام قبلى قرار ب��ود نزدیك انتخابات 
ریاست جمهوری ایران عرضه شود، ولى با چند ماه تأخیر شهریورماه 
1392 منتش��ر شد. به نظر مى رسد این تأخیر در سیر داستانى بازی 
تغییراتى را ایجاد كرده و از ش��دت ایران هراس��ى علنى بازی كاسته 

شده است.
   طبق داستان بازی یك گروه تروریستى از خاورمیانه با اسم  رمز 
»مهندس��ین« به پایگاه نیروی هوایى امری��کا در جزیره گوام حمله و 
اعام مى كنند در صورتى كه امریکا نظامیان خود را از سایر كشورها 
خ��ارج نکند هر هف��ت روز به منافع امریکا حمله مى كنند و »س��م« 

موظف مى شود از حمات لیست سیاه جلوگیری كند.

زهر در شهـــــر
نگاهي به تازه ترین تالش بازي سازان غرب
مهدی حق وردی طاقانکی

 در بازی رایانه ای 
آنالین »صعود عقاب 
در غزه« مسئلة 
فلسطین پیامد 
دخالت جمهوری 
اسالمی ایران، آن 
هم سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی 
معرفی شود و 
کاربر بازی رایانه ای 
در نقش سربازان 
نیروی ویژه گوالنی 
رژیم صهیونیستی 
به غزه حمله مي کند 
و با  نیروهای ویژه 
سپاه پاسداران 
 انقالب اسالمی
 درگیر می شود
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  پس از مراحلى در لیبى و عراق، س��م به دنبال یك دالل شناخته 
ش��دة تروریس��تى به نام رضا نوری كه ایرانى االصل است به  امریکای 
جنوبى مى رود كه مأموران نیروی قدس به ساختمان هجوم مى آورند 
و سم به همراه رضا نوری فرار كرده و  با اطاعات »رضا نوری«  محل 
البراتوار تولید س��اح های شیمیایى در ساختمان متروكه ای واقع در 

لندن شناسایى مى شود.
  سم با ورود به این مکان اعام مى كند كه  یك سری فایل از ایران 
پیدا كرده و به نظر مى رسد متعلق به سپاه قدس است.  وی با اسکن 
پرونده های موجود در اتاق مذكور به اطاعات قابل توجهى دست پیدا 
مى كند از جمله اس��امى تعدادی از متخصصین گروه مهندس��ین و  
مکان های احتمالى عملیات  علیه منافع امریکا  عامت گذاری ش��ده 

است!
  جالب اینکه  مطابق بارنامه،  این محموله  متعلق به بانك بازرگانى 
جهرم بوده و از  بندر عس��لویة ایران  به بندر لندن ارس��ال شده است. 
در این مکان ) لندن( پرچم جمهوری اس��امى ایران و پرچم منسوب 
به سپاه قدس نصب شده و با نگاهى به اسناد مشخص مى شود بانك 

بازرگانى جهرم توسط هیأت مدیرة نیروی قدس تأسیس شده است!
  در همین بخش با ارائة اطاعات زیاد كه طى فیلمى ارائه مى شود از 
یك سو سپاه قدس به حمایت از گروه های تروریستى بین المللى متهم 
مى ش��ود و از سوی دیگر تاش برای تجهیز این گروه ها به ساح های 
شیمیایى و هسته ای و حمایت بانك های ایرانى در این راستا ) مواردی 
كه در س��ایر رسانه ها مدت هاس��ت ایران و سپاه بدان متهم مى شوند( 
مطرح مي گردد. یکى از نکات قابل تأمل این اس��ت كه با وجود اینکه  
بازی در سال 2013 روایت مى شود، اما بر روی دیوار مقر تروریست ها 
در لندن تقویمى به تاریخ نوامبر 1986 وجود دارد كه به نظر مى رسد 
به واقعة مك فارلین اشاره دارد و گنجاندن این موضوع با توجه به جو 

رسانه ای كه اخیراً در این باره اتفاق افتاده مطمئناً تصادفى نیست.
  در مرحلة شش��م بازی كاربر در نقش مأمور امریکایى با همکاری 
یکى از فرماندهان سپاه به نام  ژنرال على روحانى به سفارتخانة سابق 
امری��کا در تهران، كه اكنون به گفتة بازی به فرماندهى س��پاه قدس 

تبدیل شده ، نفوذ مى كند. 
  ه��ر چند كه س��ردار عل��ى روحانى ب��ا درجة س��رتیپ دومى از 
فرماندهان سپاه  معرفى مى شود، اما هیچ شباهت ظاهری با سرداران 
سپاه ندارد. چه از لحاظ یونیفرمى كه پوشیده و چه چهره و محاسن. 
جالب ت��ر اینکه وی كراوات نیز دارد و ش��باهت فامیل ژنرال ایرانى با 
فامی��ل رئیس جمهور ایران نیز قابل توجه اس��ت. البته پس از خیانت 
ژنرال روحانى به سم به كاربر بازی رایانه ای اجازه داده مى شود بسیار 
تخیل آمیز كلیه نیروهای منتس��ب به س��پاه قدس را مورد حمله قرار 

دهد و به قتل برساند!

  یکى از نکات جالب بازی این است كه در فیلم منتشر شده از بازی 
)قبل از انتشار( ش��عار مرگ بر امریکا به زبان انگلیسى بر دیوار نقش 
بسته، ولى بعد از انتشار این بازی كه هم زمان با روی كار آمدن دولت 

جدید در ایران است این تصویر حذف شده.
  پس از طى این مرحله بازیگر با حمایت پهپادهای رزمى امریکایى 
ك��ه تا پایتخت ایران آمده اند از دس��ت مأموران ایرانى فرار مى كند.؟! 
پهپ��اد واژه ای كه برای امریکاییان در ایران تجربه و خاطرات خوبى را 
تداعى نمى كند. در حالى كه امریکایى ها هنوز در ش��وک پهپاد های از 
دس��ت رفتة خود مثل آركیو 170 و  اسکن ایگل هستند سعى دارند 

آبروی از دست رفتة خود را در یك بازی رایانه ای احیا كنند.
  قب��ل از این بازی نیز بازی دیگری با عنوان »میدان نبرد 3« به 
بازار ارائه ش��د كه در آن ش��ما به عنوان كاربر بازی به تهران حمله 
مى كنید. بازی كه تحلیل كامل آن با عنوان »راز سلیمان در میدان 
نبرد« در ش��ماره 54 ماهنامه منتش��ر ش��د در تحلیل محتوایى آن 
به نتیجه مى رس��ید ك��ه هدف آن در حقیقت نیروی قدس س��پاه 
پاس��داران انقاب اسامى و فرماندة آن سردار قاسم سلیمانى است 
و جالب اینکه دقیقاً این بازی زمانى منتش��ر ش��د كه س��ناریوی از 
پیش طراحى شده به اصطاح ترور سفیر عربستان در امریکا توسط 

نیروی قدس كلید خورد و رسانه ای شد.
تالش های گسترده دیگر

  اما بازی هایى كه علیه س��پاه پاس��داران انقاب اس��امى تهیه 
شده اند به این دو بازی محدود نمى شوند و بازی هایى چون »صعود 
عق��اب در غزه« و »آغ��از نبرد« و حتى بازی ه��ای  قدیمى تر چون 
»دلتا فورس« و »آی جى آی 2« به نوعى به موضوع س��پاه هراسى 

و سپاه ستیزی پرداخته اند.
  در بازی رایانه ای آناین »صعود عقاب در غزه« نیز، كه توس��ط 
یك تاجر صهیونیستى تولید و به رایگان منتشر گردیده، تاش مى 
شود  مسئلة فلسطین پیامد دخالت جمهوری اسامى ایران، آن هم 
س��پاه پاسداران انقاب اسامى معرفى ش��ود و كاربر بازی رایانه ای 
در نقش س��ربازان نی��روی ویژه گوالنى رژیم صهیونیس��تى به غزه 
حمله مي كند و با  نیروهای ویژه س��پاه پاس��داران انقاب اس��امى 

درگیر مى شود.
  با توجه به آنچه كه ذكر ش��د مطمئناً مبارزه با هجمة رس��انه ای 
دشمن از طریق بازی های رایانه ای از دو منظر باید پیگیری شود: اول، 
با اطاع رسانى در خصوص اقدامات دشمن در این حوزه و دوم، استفاده 
از این ابزار رسانه ای. همان گونه كه مقام معظم رهبری تأكید كردند : 
»شیعه باید مدرن ترین شیوه های تبلیغ را برای رساندن پیام حق خود 
به دیگران مورد استفاده قرار دهد.« باید وارد این عرصه شد و به تولید 

بازی های همسو با ارزش های انقاب اسامى توجه ویژه ای نمود.

  لیست سیاه، 
آخرین بازی 

رایانه ای است 
که با محوریت 

سپاه ستیزی ساخته 
شده است.  این 

بازی ششمین بازی 
از سری بازی های 

اسپلینترسل 
در سبک اکشن 

مخفی کاری است 
که توسط شرکت 

بازی سازی 
»یوبی سافت« 

منتشر شده است


