دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ در ﺟﻠﺴﻪ ای ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه
ﮔﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺑﺎزی ﻫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازد
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۷ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶
از ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ ،ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻼﻗﺎت دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ،رﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻻن
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ رﺳﯿﺪ و ﺣﺎﻻ ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت روز آﯾﻨﺪه در ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ

ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ ،ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی را ﺑﻪ ﮐﺎخ
ﺳﻔﯿﺪ دﻋﻮت ﮐﺮده ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ راﺑﺮت آﻟﺘﻤﻦ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ زﻧﯿﻤﮑﺲ )ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺎدر
ﺑﺘﺴﺪا( ،اﺳﺘﺮاوس زﻟﻨﯿﮏ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ) Take Two Interactiveﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺎدر  2Kو راک اﺳﺘﺎر( و
ﻣﺎﯾﮑﻞ ﮔﺎﻻﮔﺮ ،ﻣﺪﯾﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری اﺷﺎره ﮐﺮد .راﺑﺮت ﺗﺮاﻣﭗ ،ﺑﺮادر دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ

ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه زﻧﯿﻤﮑﺲ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ از ﺣﺎﺿﺮان در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﻼﻗﺎت ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﮔﯿﻢ ،درﺳﺖ ﭘﺲ از ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﻓﻠﻮرﯾﺪا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت

زﯾﺎدی درﺑﺎره ﻋﻠﻞ ﺑﺮوز اﯾﻦ دﺳﺖ از رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ از ﺳﻮی ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .در اﯾﻦ
ﺑﯿﻦ ،ﺗﺮاﻣﭗ ﻋﻘﯿﺪه دارد ﮐﻪ رﯾﺸﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻓﻌﺎﻻن
ﺣﻮزه ﺑﺎزی ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن ﻧﯿﺰ دوﺷﺎدوش ﺗﺮاﻣﭗ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻫﻤﮕﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻣﺪﯾﺎ را ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻮی ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن زﯾﺮ  21ﺳﺎل

ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺠﺎدﻟﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن روی ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﺎه

ﻓﻮرﯾﻪ ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﻼدی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﺮاﻣﭗ در آن زﻣﺎن ﮔﻔﺖ:

ﻣﻦ داﺋﻤﺎً و داﺋﻤﺎً از ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺷﻨﻮم ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ
در ﺣﺎل ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮات ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ .و ﺑﻌﺪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﮔﺎم دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﯽ دارﯾﺪ و ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ
ﻣﯽ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﯿﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻓﻘﻂ
ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺸﺘﺎر ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ را ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ رده ﺑﻨﺪی
ﺳﻨﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺮاﻣﭗ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﺮان ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ درﺑﺎره ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮداﺧﺖ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ

رود ﮐﻪ ﺟﺰﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

