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سازمان تبلیغات اسالمي

     نوجوان و جوان ایراني با وس��ایلي در تقابل فرهنگي قرار گرفته اس��ت که تناس��بي با 
فرهنگ و ریش��ه ملي و دیني اش ندارد و یکي از آنها بازي هاي رایانه اي اس��ت. باید باور 
کرد که عمده ترین وسیله بازي و سرگرمي نسل جوان بازي هاي رایانه اي است و اگر بازي 
مناسب پیشینه فکري و فرهنگي جوان نباشد نتایج بدي به بار مي آورد. تهاجم و بیگانگي 
فرهنگي، خش��ونت، اعتیاد به بازي، افت تحصیلي و بس��یاري از مشکالت دیگر از جمله 

آسیب هایي است که یك بازي مخرب مي تواند به شخص وارد کند . 
    به وس��یله س��اخت بازي هاي رایانه اي مناسب براي نوجوان و جوان ایراني که عالوه بر 
سرگرمي داراي اهداف فرهنگي باشد مي توان به راحتي ارزش هایي که به نسل بعد منتقل 
شود را در یك محیط تعاملي که خود مخاطب با عالقه انتخاب کرده و حاضر است وقت 

براي آن صرف کند انتقال داد  .
    با توجه به همه این نکات اولین  بازي رایانه اي ایراني در سبك »استراتژیك«  پس از 
دو سال تالش و درحدود 5000 ساعت کار برنامه نویسي و گرافیك طراحي شد. داستان 
بازي در باره وقایع تلخ جنگ جهاني دوم در شمال ایران است. فداکاري و از جان گذشتگي 
نیروهاي ایران به فرماندهي »ش��هید ناخدا بایندر« در این جنگ س��ه روزه که بر خالف 

فرمان دولت وقت صورت گرفته بود دستمایه اي شد براي ساخت بازي »نجات بندر« . 
    بازي از نظر فني در کالسي طراحي شده است که اصل اول آن به جاي خشونت، تفکر 
است. هر کس که بهتر فکر مي کند بهتر بازي مي کند نه هر کس که خشن تر است . باشد 
که این بازي آغاز راهي باشد به سمتي که در آینده جوان و نوجوان ایراني با بازي اي که به 

دست متخصصین ایراني طراحي شده احساس غرور و افتخار کند .
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