ﭘﻮﮐﻤﻮن ﮔﻮ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ در اﯾﺮان ﻣﻤﻨﻮع
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ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﺧﺮم آﺑﺎدی ،دﺑﯿﺮ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ و ﻣﻌﺎون دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﻋﻼم
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎزی ﭘﻮﮐﻤﻮن ﮔﻮ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ از ﺳﻮی اﻋﻀﺎی ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم و ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻧﯿﺰ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺎرس
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﺎزی ﭘﻮﮐﻤﻮن ﮔﻮ ،رواج ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪن آن در دﻧﯿﺎ و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮورﻫﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ:

»اﯾﻦ ﺑﺎزی از ﻧﻮع ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺴﻠﯽ از ﺑﺎزی ﮐﻪ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل
در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﺷﺪ،ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ و ﭼﻮن ﺑﺎزی ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪﯾﺪی ﻫﻢ دارد ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎزی ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ در ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﻏﺮﺑﯽ
اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻣﻨﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺎزی ﭘﻮﮐﻤﻮن ﮔﻮ در ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮری ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ و ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ و اﯾﺮان اوﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ واﮐﻨﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻣﺤﺒﻮب ﭘﻮﮐﻤﻮن ﮔﻮ ﻧﺸﺎن
داده اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ و ﺑﺎ اﻇﻬﺎر ﮐﻢ اﻃﻼﻋﺎی از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﺎ در ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻌﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ رأی ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺎزی
داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺑﺎزی اﺣﺘﯿﺎط دارد و ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﻮاﻧﺐ آن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد«.
ﻓﯿﺮوز آﺑﺎدی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزی ﻧﯿﺰ ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺑﺎزی در اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده
اﻧﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﻫﯿﭻ ﺷﻌﺒﻪ ای در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﺪارد و ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺎزی ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای ،ﻣﺤﺘﻮای ﭘﻮﮐﻤﻮن ﮔﻮ را ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد اﻣﺎ
ﻣﻌﺎون دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻫﻤﻪ
اﺑﻌﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻧﮕﺎه ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻌﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد اﯾﻦ ﺑﺎزی ،آن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ«.
ﺧﺮم آﺑﺎدی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻫﻢ ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪن ﺑﺎزی ،از
ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .او در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺎزی ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﮑﻦ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ

ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﮔﻔﺖ» :ﮐﺎر ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﮑﻦ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ و
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﻨﺪ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

