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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

يادکرد

   روزبه فکور
شهيد علی اصغر اس�دی  در بهمن  ماه 
1326 به دنيا آمد و از همان کودکی به 
مسائل دينی عالقه مند شد. در اوقات 
فراغت به مسجد می رفت و عالقه زيادی 
به ق�رآن و دعا داش�ت. می گفت: » هر 
وقت قرآن می خوان�م، روحيه  ام عوض 
می شود.« قبل از انقالب، ساواک او را به 
خاطر پخش اعالميه های امام دستگير 
کرد و به زندان تايباد برد. مدتی را نيز 
در ته�ران و در زن�دان اوي�ن گذراند. 

   
برادر شهيد درباره فعاليت های علی اصغر در 
دوران انقالب چنين می گويد:» در ايام محرم 
و صفر نوارهای سخنرانی شخصيت های در 
خط امام را تهيه و ضب��ط می كرديم و افراد 
طرفدار انقالب در منزل ما آن نوارها را گوش 
می كردند. من يك  بار نوار وصيتنامه  ش��يخ 
احمد كافی را تهيه كردم و ما دو نفری آن را 
گوش می كرديم. جايی كه كافی نامی از امام 
زمان)عج( يا امام خمينی می  برد، شهيد با 

سوزدل گريه می كرد.«
پس از پي��روزی انقالب با تش��كيل كميته 
انقالب اس��المی، ابتدا عضو كميته و سپس 
عضو سپاه پاسداران شد. او از معدود افرادی 
بود كه كميته انقالب اسالمی را در نيشابور 
تشكيل داد و از بنيانگذاران سپاه در نيشابور 
بود. با ش��روع جنگ تحميلی، ب��رای دفاع 
از اس��الم و ميهن و تبعيت از فرمان امام به 
جبهه رفت و رفتن به جبهه را وظيفه شرعی 
و دينی اش می  دانست. شهيد جنگ تحميلی 
عراق را جنگی نابرابر و ناجوانمردانه از سوی 
جهان كفر و اس��تكبار جهانی شرق و غرب 

می دانست.
شهيد به همراه برادر و دوستانش اولين گروه 
بسيجی بود كه از نيش��ابور عازم جبهه شد. 

شهيد اسدی قبل از اعزام به جبهه به مادرش 
گفته بود: »من به برادرم حسادت می كنم كه 
از من كوچك  تر است و اولين نفری است كه 
به جبهه رفت و ما عقب مانديم.« بعد از چند 
ماه به جبهه در گيالنغ��رب رفت و همانجا 
به ش��هادت رس��يد. بعد از پيروزی انقالب 
اسالمی بارها گفته بود:» من از سال 1353 

آماده شهادت بوده ام.«
در اوايل جنگ به منطقه  كردستان اعزام شد 
و در مقابل حركت های منافقين استقامت 
كرد. او فرماندهی بسيار شجاع بود و با نيروها 
خوش رفتاری می كرد. بيشتر از همه زحمت 
می كش��يد و در مأموريت  ه��ای خطرناك 
پيشقدم بود. در پشت جبهه در سازماندهی 
نيروهای بسيج فعاليت می كرد و حضوری 
فعال در جبهه و پش��ت جبهه داش��ت. در 
هنگام گرفتاری و مش��كالت هم��واره اين 
جمله را تك��رار می كرد:» صب��ر كنيد. خدا 
صابرين را دوس��ت دارد.« و ديگ��ران را به 

خواندن قرآن و دعا نصيحت می كرد. 
شهيد اس��دی قبل از ش��هادت فرماندهی 
گردان در لش��كر5 نصر را بر عهده داش��ت. 
او يك نظامی متفكر بود كه همواره س��عی 
داشت بيشترين تلفات را از نيروهای بعثی 
بگيرد. ب��ا نيروه��ای تحت امر خ��ود مثل 
فرزندانش رفت��ار می كرد. اگ��ر رزمنده  ای 
مش��كل داش��ت با تمام وجود مشكلش را 
حل می كرد و در ش��ادی و غم آنها شريك 
بود. همرزمان ش��هيد درباره نقش ش��هيد 
می گويند:» وقتی كه ما امكانات نداشتيم، 
شهيد اس��دی تالش و فعاليت زيادی برای 
نيروها انجام م��ی  داد كه بتواند ب��رای آنها 
وسايلی فراهم كند. در هوای سرد حرف ها و 
نصيحت  هايش گرمی خاصی به ما می داد.«

شهيد اس��دی در جبهه هميشه با وضو بود 
و نماز ش��بش هيچ وقت ترك نشد. قبل از 
شهادت به همس��رش گفته بود: » اين دفعه 
كه به جبهه بروم، ديگر برنمی گردم. يا سرم 
به كربال می رود يا خودم.« همس��ر ش��هيد 
ادامه می دهد: »همانطور هم شد. وقتی كه 
به شهادت رسيد و جنازه اش را آوردند، يك 

قسمت از سرش از بين رفته بود.«
علی اصغر اسدی در تاريخ 1360/9/3 و در 
گيالنغرب بر اثر اصابت تركش به ش��هادت 
رسيد و پيكر مطهر ايش��ان پس از حمل به 
زادگاهش در گلزار مشترك روستای قلعه و 

چشمه خسرو به خاك سپرده شد.

نگاهی به فعاليت های بسيج در فضای مجازی در گفت وگوی »جوان« با مسئول مرکز توليد و نشر ديجيتال انقالب اسالمی

می گفت من از سال 53 
آماده شهادت بودم!

»نبرد آمرلی« خط شکنی بسیج در تولید بازی های رایانه ای است  

مروری بر زندگی شهيد علی اصغر اسدی 
که در سوم آذر1360 آسمانی شد

شهيد اس�دی در جبهه هميشه با 
وضو ب�ود و نماز ش�بش هيچ وقت 
ت�رک نش�د. قب�ل از ش�هادت به 
همس�رش گفته بود: » اين دفعه که 
به جبهه بروم، ديگ�ر برنمی گردم. 
يا س�رم به کربال می رود يا خودم.«
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مرکز متنا چه رسالت و مأموريتی بر عهده 
دارد و چه کارهايی را انجام می دهد؟

اين مركز س��ر واژه نامی تحت عنوان مركز توليد 
و نشر ديجيتال انقالب اس��المی است و به عنوان 
يكی از مراكز زيرمجموعه فضای مجازی بس��يج 
فعاليت می كن��د. حوزه فعاليت اي��ن مركز توليد 
محتوای ديجيت��ال و فاخر ب��رای فضای مجازی 
در زمينه های مختل��ف و راهب��رد اصلی اش هم 
ايجاد نهضت توليد محتوای ديجيتال بومی است. 
مركز متنا 32 نمايندگی در سراس��ر كشور دارد 
و اين مراكز به تبع س��اختاری كه در مركز دارند 
فعاليت شان توليد محتوای تخصصی برای فضای 
مجازی است. اين مراكز مطابق با مأموريت هايی 
كه دارند و متناسب با مأموريت های بومی خودشان 
فعاليت می كنند. كنترل عمليات��ی اين مراكز با 
مركز متناست و هدايت،  راهبردی،  سياستگذاری، 
آموزش و ارتقای سطح توانمندی اين مراكز توسط 
مركز متنا اتفاق می افتد. توليد آثار برای مراسم و 
مناسبت های مختلف و در جهت گفتمان جبهه 
انقالب اسالمی در بس��تر فضای مجازی در قالب 
آثاری مثل انيميشن، بازی، نماهنگ، تيزر، پوستر 
و ... از مأموريت های مركز است. بخشی از كار نيز 
در حوزه فعاليت های جديد است كه شامل واقعيت 

مجازی و واقعيت افزوده می شود. 
اين مرکز از چه سالی شروع به کار کرده 
و شاخص ترين کارهايی که انجام داده ايد 

در چه حوزه ای بوده است؟
مركز متنا با شكل گيری س��ازمان فضای مجازی 
بس��يج ش��كل گرفت و از س��ال 96،97 تشكيل 
شد. سرعت رش��د خيلی خوبی داشته و همگام با 
رش��د فضای مجازی در كش��ور پيش رفته است. 
از شاخص ترين آثاری كه در اين مركز توليد شده 
می توان به بازی رايانه ای س��فير عشق اشاره كرد 
كه در آذر س��ال گذش��ته رونمايی و در بهمن ماه 
وارد بازار ش��د. بازی رايانه ای سفير عشق، روايت 
حضور مسلم بن عقيل در كوفه و اتفاقات پس از آن 
است و از زاويه ديد يك سردار ايرانی به نام مهران 
ايرانی روايت می شود. در اين بازی يك كاراكتری 
را خلق و شخصيت پردازی كرديم و آن دوران را در 
قالب يك بازی فاخر و بزرگ به تصوير كشيديم. به 
لحاظ كيفيت و بزرگی كار، بازی س��فير عشق در 
نوع خودش در ميان آثار ايرانی كم نظير است و با 
استقبال خيلی خوبی هم مواجه شد. همچنين در 
حال به دست آوردن توفيقاتی در بازار بين المللی 
هس��تيم و چون هنوز كار نهايی نشده نمی توانم 
جزئياتش را اعالم كنم. قطعاً س��ال آينده شاهد 
حضور اين بازی در ب��ازار جهانی خواهيم بود. كار 
بعدی مان بازی مختار، فصل قيام بود كه در آستانه  
اربعين حسينی در سال 1400 رونمايی و عرضه 
شد. اين بازی هم با اس��تقبال خوبی مواجه شد. 
نام بازی هم كاماًل مش��خص است كه به بازروايت 
قيام مختار ثقفی پس از شهادت امام حسين)ع( 
می پردازد. اين بازی يك فصل ديگری به نام مختار، 
فصل انتقام دارد كه هنوز مراحل توليدش به پايان 
نرسيده و قرار است در تابستان سال آينده عرضه 
شود كه به فصل حكومت مختار در كوفه و انتقامش 
از قاتلين سيدالش��هدا برمی گ��ردد. مجموعه ما 
يك بازی ديگر، به عنوان يكی از آثار ش��اخصش 
توليده كرده ك��ه فرمانده مقاوم��ت،  نبرد آمرلی 
نام دارد و يك ب��ازی فاخر با موضوع حاج قاس��م 
س��ليمانی و خاطره ای كه مقام معظم رهبری از 
رشادت ايشان در ش��هر آمرلی است. ساخت اين 
بازی با واكنش هايی از س��وی رسانه های فارسی 
زبان مواجه ش��د. اوايل كه هيچ تصويری از بازی 
نيامده بود كار را مس��خره می  كردن��د و با بعضی 
آثار كم كيفيت و بی كيفيتی كه قباًل توليد ش��ده 
مقايسه می كردند. پس از اينكه تيزر بازی منتشر 
شد، سياست هايشان را تغيير دادند و بازی را با آثار 

باكيفيت خارجی مقايس��ه كردند و با عصبانيت 
می گفتند كه مقام معظم رهبری در حال خط دهی 

بازی برای جوانان است.
اس�تقبال از بازی ها به چه شکل است و 

مردم استقبال می کنند؟
سال 1357 كه انقالب اسالمی به پيروزی رسيد 
روزنامه ها و نشريات بين المللی در آن زمان عناوين 
و اسامی مختلفی به انقالب اسالمی اطالق  كردند 
كه يكی از اين اسامی انقالب نوار كاست بود. اين 
يعنی حضرت ام��ام آن زمان ب��ا به روز ترين ابزار 
انتقال پيام با م��ردم حرف  م��ی زد. آن زمان نوار 
كاست جديدترين ابزار بود و بسيار در ميان مردم 
مورد استفاده قرار می گرفت. چندين سال بعد و در 
سال 1374 مقام معظم رهبری در ديدار با طالب 
حوزه علميه اهواز  فرمودند:» روحانيت شيعه بايد 
مدرن ترين شيوه های تبليغ را برای رساندن پيام 
حق خود به ديگران مورد استفاده قرار دهد.« اين 
نگاه از ديدگاه امامين انقالب را ببينيد كه معتقد 
به اس��تفاده از به روزتري��ن ابزار ب��رای صحبت با 
مخاطبان هستند. حاال آمار مصرف بازی در ايران 
را مش��اهده كنيد كه بي��ش از 32 ميليون نفر در 
ايران ب��ه عنوان مصرف كننده بازی هس��تند و به 
طور ميانگين بيش از 93 دقيقه در روز وقت شان 
در اين صنعت صرف می ش��ود. اين يعنی رس��انه 

بازی، جذابيت ها و مخاطب زيادی در كش��ورمان 
دارد كه عدد قابل توجه��ی گردش مالی هم دارد. 
بيشترين جوامعی كه با اين صنعت سروكار دارند، 
جوامع جوان و نوجوان هستند. اگر با ادبيات همين 
قشر با آنها صحبت كنيد و بخواهيد پيام و محتوايی 
را منتقل كنيد بايد از چنين ابزاری استفاده شود 
كه خوشش��ان بيايد و آن را بپذيرند. ما اين تجربه 
را در بازی سفير عش��ق و مختار به دست آورديم 
و ديديم مخاطب به ش��دت از محتوای خوب و با 
كيفيت استقبال می كند. حتی اين آثار قابل رقابت 
و مقايس��ه با برخی آثار جهانی است و همين امر 
موجب شد ما متقاعد شويم اين مسير را ادامه دهيم 

و نسخه های ديگر را هم بسازيم.
آثار توليد شده قابليت رقابت با نمونه های 

خارجی را دارد؟
طبيعتاً نمی توانيم اين آثار را با يك اثری كه بيش 
از 90 ميليون دالر هزينه توليدش ش��ده مقايسه 
كنيم ولی در قد و قواره خودش ب��ه آثار خارجی 
طعنه می زند و مردم و مخاطبان را به شدت اميدوار 

كرده كه ما می توانيم آثار باكيفيت تر در حد جهانی 
توليد كنيم. همين كه ش��ركت های مطرح  نشر 
جهانی پذيرفته اند بازی را س��ال آينده وارد بازار 
جهانی كنند مؤيد اين است كه اين بازی توانسته 
نظر شركت های خارجی را به خودش جلب كند و 
اين پيام آور اين است كه ما می توانيم و بايد بهتر از 

اين هم كار كنيم.
قب�ل از تولي�د ب�ازی، نيازس�نجی ها 
درباره نيازه�ای مخاطب داخلی را انجام 

می دهيد؟
ذائقه شناس��ی مخاطب در صنعت ب��ازی بايد 
اله��ام گرفته از ژانرشناس��ی باش��د. ژانرهايی 
كه مخاطبان ايرانی خيلی ب��ه آن عالقه دارند 
به جز حوزه ورزش��ی عموماً جنس بازی های 
قصه گو و روايت محور يا سبك بازی های جنگی 
شمشيربازی و سالح های گرم و سنگين است. 
س��فير عش��ق و مختار در بخش سبك اكشن 
شمشيربازی است و بازی جنگی با اسلحه را در 

فرمانده مقاومت می بينيم.

خودتان بر اس�اس چه نيازهايی بازی را 
طراحی می کنيد؟  

بديهی است كه بدون استراتژی وارد ميدان شدن 
يك خطای راهبردی غيرقابل جبران است. نمی توان 
بدون استراتژی وارد ميدان شد. پشتوانه مركز متنا 
تجربه دو دهه فعاليت توسط يك تيم كامالً حرفه ای 
است. مطالعات عميقی در حوزه مخاطب شناسی 
شده و تجربه خوبی در جنس فعاليت  در بازار داخلی 
و خارجی وجود دارد كه متناسب با ذائقه مخاطب 
خودش راهبردی چهار ساله برايش طراحی شده 
و به مرور محصوالتش وارد بازار خواهد ش��د. مثاًل 
برای مخاطب كودك و نوجوان سريال 52 قسمتی 
تخم مرغ های رنگی را در قالب انيميشن می سازيم 
كه آموزش سبك زندگی و رفتارهای اجتماعی را 
آموزش می دهد. اين حوزه طيف گسترده ای دارد و 
بر مبنای يك اتاق فكر و شورای راهبردی در حوزه 

محتوا طرح ريزی می شود.
می توان گف�ت ضعف ه�ای فرهنگی در 
صنعت بازی و انيميش�ن با فعاليت های 
مرکز متنا تا حدودی برطرف شده است؟

فلس��فه بس��يج پركردن خأله��ای موجود در 
جمهوری اسالمی ايران در هر حوزه ای است. هر 
زمان خأليی به وجود می آيد بسيج پای كار آمده 
و فعاليت كرده است. در بحث محروميت زدايی،  
كارهای خدماتی، پزشكی، فرهنگی و ... بسيج 
آم��ده و فعاليت خ��ودش را انجام داده اس��ت. 
مس��لماً در اين حوزه خأل جدی وجود داش��ته 
كه بسيج وارد ميدان ش��ده و گوشه ای از كار را 
در دست گرفته است. بس��يج سعی می كند به 
بهترين شكل ممكن مأموريتش را انجام دهد. 
ما بازی و انيميشن را همزمان پيش می بريم و 
انيميشن های خوبی در مجموعه ما توليد شده 
است. منتها چون از بازی هايی كه توليد كرده ايم 
زودتر رونمايی ش��ده بازی هايمان بيشتر ديده 
شده است. بعد از عرضه بازی سفير و مختار به 
بازار، يك خودباوری در توليدكنندگان داخلی 
به وجود آمد ك��ه می توانند اي��ن صنعت را در 
كشور احيا كنند. من از مجموعه های ديگر خبر 
دارم كه با تأسی از مركز متنا فعاليت های قابل 
توجهی را انجام می دهند و ب��ه زودی اتفاقات 
بهت��ری در اين زمينه خواهد افت��اد. همچنين 
انيميشن هايی با مضامين ملی در مورد رستم، 
دوران خشايارش��اه و عمو نوروز در حال توليد 
اس��ت. در زمينه دفاع مقدس هم يك س��ريال 
و فيلم س��ينمايی و دو بازی ارزشمند در دست 

توليد داريم كه به مرور وارد بازار خواهند شد.
کسانی که با شما همکاری می کنند حتمًا 
بايد عضو بس�يج باش�ند يا از طيف های 
گوناگ�ون جامع�ه می توانن�د همکاری 

کنند؟
مجموعه متعلق به بسيج است و بديهی است كه 
قشر غالبی كه با ما همكاری می كنند بسيجی های 
ساختاری هستند. اما كس��انی كه با مجموعه ما 
تجربه همكاری داشته اند می دانند ما محدوديتی 
برای اينكه مجموعه های مختل��ف با ما همكاری 

داشته باشند نداشته و نداريم.

بعد از عرضه ب�ازی س�فير و مختار به 
بازار، يک خودباوری در توليدکنندگان 
داخلی به وجود آمد که می توانند اين 
صنعت را در کش�ور احيا کنند. من از 
مجموعه های ديگر خبر دارم که با تأسی 
از مرکز متنا فعاليت های قابل توجهی 
را انجام می دهند و ب�ه زودی اتفاقات 
بهت�ری در اين زمين�ه خواه�د افتاد

س�ال 1357 ک�ه انقالب اس�المی به 
پيروزی رس�يد روزنامه ها و نشريات 
بين الملل�ی در آن زم�ان عناوي�ن و 
اس�امی مختلفی به انقالب اس�المی 
اطالق  کردن�د که يکی از اين اس�امی 
انقالب ن�وار کاس�ت بود. اي�ن يعنی 
حضرت ام�ام آن زمان ب�ا به روز ترين 
ابزار انتقال پيام با م�ردم حرف  می زد
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  آرمان شريف
فضای مجازی در سال های اخير رشد چشمگيری داشته و توانسته مخاطبان زيادی را در حوزه های مختلف به خود جذب کند. تعلل و کم کاری 
در اين حوزه عواقب جبران ناپذيری را برای مردم و کشور خواهد داشت. مجموعه بسيج با توجه به اهميت اين موضوع، چند سالی است که به 
طور جدی وارد صحنه شده و سعی کرده است با آثار فاخر و باکيفيت، خألهای موجود در زمينه توليد آثار بومی متناسب با سليقه و سبک زندگی 
مردم را پر کند. توليد بازی  و انيميشن های مختلف بخشی از اين کارها بوده که توسط مرکز »متنا« انجام شده است. با مهدی جعفری، مسئول 
مرکز توليد و نشر ديجيتال انقالب اسالمی )متنا( گفت وگويی درباره فعاليت های بسيج در فضای مجازی انجام داديم که در ادامه می خوانيد. 

5 6
2 3

2 5
4 2 7

1 7
8 5 4
9 8

4 9 8
7 9

357148692
649523718
128796534
431685927
296417853
875239146
913874265
764952381
582361479

  رئيس سازمان بسيج در آيين رونمايی يکی از بازی های رايانه ای


