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از اهداف اصلى غرب به منظور پيشبرد اهداف خود 
جلب نظر افكار عمومى است و در اين راستا استفاده 

از رسانه ها از جايگاه ويژه اى برخودار است.
جنگ رس��انه اى استفاده از رسانه ها براى تضعيف 
كش��ور ه��دف و بهره گي��رى از ت��وان و ظرفي��ت 
رس��انه ها )اعم از رس��انه هاى نوش��تارى، ديدارى 
شنيدارى( و به كارگيرى اصول تبليغات و عمليات 
روانى به منظور كسب منافع است. جنگ رسانه اى 
از برجسته ترين مؤلفه هاى جنگ نرم و جنگ هاى 

مدرن در جهان كنونى محسوب مى شود.
يك��ى از جديدتري��ن اي��ن رس��انه ها بازى ه��اى 
رايانه اى و ويدئويى است. رسانه اى كه در پوشش 
سرگرمى و بدون توجه و نظارت و گاه با تسامح و 
تساهل متوليان امر تا اعماق تك تك خانه هاى ما 
نفوذ نموده است. موضوعى كه به صورت مصداقى 
در ش��ماره هاى مختلف ماهنامه پيام انقالب بدان 
پرداخته ش��د. اما در اين ش��ماره سعى مى شود به 
صورت كلى به كالبد ش��كافى وض��ع موجود اين 

رسانه در كشور پرداخته شود

فعالیت هاى هوشمندانه
رهبر معظ��م انقالب در ب��اره فعاليت ه��اى فرهنگى 
مى فرمايند: »كار فرهنگى اولين خصوصيتى كه دارد اين 
اس��ت كه بايد هوشمندانه باشد. در كار فرهنگى برف انبار 
نمى شود و اين طور نيست كه هركس هر كارى از دستش 
برآمد بکند. اينگونه كار فرهنگى به درد نمى خورد. انبوه كار 
فرهنگى مهم نيس��ت، انتظام كار فرهنگى، چيده شدن و 
گزيده شدن و هر كارى در جاى خود قرار داشتن اين مهم 

است كه بايد هوشمندانه باشد.«
ش��ايد يکى از داليل دس��تور رهبر معظ��م انقالب در 
تشکيل شوراى عالى فضاى مجازى همين عدم انتظام در 
فعاليت هاى فضاى مجازى است. انبوه كار صورت مى گيرد 
اما فاقد انتظام الزم. اين عدم  هوشمندى و انتظام در حوزه 

بازى هاى رايانه اى به وضوح قابل مشاهده است.

رده بندى بازى هاى رايانه اى
يکى از اقداماتى كه در حوزه جلوگيرى از آس��يب هاى 
اين حوزه نه در ايران كه در جهان مورد توجه قرار گرفته، 
راه اندازى رده بندى بازى هاى رايانه اى است. به عنوان مثال 

مى ت��وان از رده بن��دى ESRB در امري��کا و با رده بندى 
PEGI در اروپا نام برد. يکى از اقدامات شايسته بنياد ملى 

بازى هاى رايانه اى راه اندازى اسرا است.
سازمان رده بندى نرم افزارهاى سرگرم كننده )اسرا( 
سيس��تم رده بندى س��نى بازى هاى رايانه اى است كه 
محتواى رده بندى و س��ن مناس��ب را تعيين مى نمايد. 
اين س��ازمان در سال 1386 توسط بنياد ملى بازى هاى 

رايانه اى تأسيس شد. 
راه ان��دازى اي��ن رده بندى اقدامى شايس��ته اس��ت، 
ك��ه مى بايس��ت روى م��ى داد، اما مص��داق همان عدم 
هوش��مندى و انتظام در حوزه فرهنگ��ى بازى رايانه اى 
است! چرا كه از يك سو فرهنگ استفاده از بازى رايانه اى 
مبتنى بر سن كاربر در بين بازيکنان و والدين آنها فراگير 
نشده و از سوى ديگر بصورت جدى بازى هاى غيرمجاز 
از س��طح بازار جمع نمى شود و عماًل فهرست بازى هاى 
مجاز و ممنوعه بنياد نه تنها مثمرثمر نبوده بلکه به ضد 
كاركرد خود بدل ش��ده و به راهنمايى ب��راى برخى از 
بازيکنان به منظور دسترسى سريع به بازى هاى ممنوعه 

تبديل شده است!

بازى را  جــــدى بگیريد
مهدى حق وردى طاقانكی
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رده بندى بازى هاى رايانه اى اسرا
بح��ث ديگرى كه به صورت جدى تر بايد مورد توجه 
قرار گيرد اين اس��ت كه، آيا رده بندى اس��را را مى توان 
به عنوان ي��ك رده بندى مبتنى بر فرهنگ اس��المى � 
ن��ه تنها در ايران اس��المى بلکه به عنوان الگو به س��اير 
كشورهاى اسالمى � معرفى كرد؟ بايد بدون تعارف گفت 

اين رده بندى در شأن جمهورى اسالمى ايران به عنوان 
ام القراء جهان اسالم نيست.

ش��ايد اين امر از نوع نگرش بنياد به اين پديده ناش��ى 
مى شود. بنياد ملى بازى رايانه اى در اساسنامه خود از بازى 
رايانه اى با عنوان صنعت ياد مى كند و اين نگاه باعث شده به 

مقوله تجارى سازى اين پديده نگاه جدى ترى شود.
بايد پذيرفت كه بازى رايانه اى سرگرمى است و شکى 
نيس��ت كه بازى رايانه اى در ق��د و قواره يك صنعت پر 
س��ود ظاهر شده، اما اگر با نگاهى واقع بينانه نگاه كنيم 

در حقيقت بازى رايانه اى رسانه است. 
همين رويه و رويکرد به بازى هاى رايانه اى باعث ش��ده 
كه رده بندى اسرا با تسامح و تساهل صورت پذيرد و انتقاد 
فع��االن فرهنگى را را برانگيزد. اخبار و مطالبى نيز در اين 
باره منتشر شده است همچون »بنياد بازى هاى رايانه اى؛ 
دروازه ورود بازى ه��اى مخرب خارج��ى«، »چرا بازى هاى 
ضداخالقى به راحتى مجوز مى گيرند؟«، »حمله به اسالم 
با تأييد بنياد ملى بازى هاى رايانه اى ايران«، »بازى هايى كه 
در اروپا ممنوع است در ايران نيم دالر فروخته مى شود؟!« 
و... در آخري��ن اي��ن واكنش ه��ا خبرگزارى مه��ر در يك 
گزارش تشريحى تصويرى با عنوان »20 ميليون نوجوان 
ايرانى در محاصره بازى هاى غيراخالقى با مجوز رس��مى« 
به اين موضوع پرداخت، هر چند كه مديرعامل بنياد ملى 
بازى هاى رايانه اى با دفاع از عملکرد اين بنياد گفت: »مجوز 
هيچ بازى خارجى ضدارزشى و غيرقانونى از سوى اين بنياد 

صادر نشده است... و شوراى هفت نفره متخصص در امور 
فرهنگى پيشنهادات اسرا را بررسى مى كنند. در اين شورا 
بازى هاى ممنوع مطرح مى شود كه برخى بازى ها با حذف 
يك صحنه و ويرايش برخى مواد امکان صدور مجوز توزيع 
دارد و برخى ديگر كه روايت خاصى پش��ت بازى گنجانده 

شده حذف مى شوند.« 

*   *   *
ماهنام��ه پي��ام انقالب با احس��اس خط��ر در حوزه 
بازى ه��اى رايان��ه اى و ويدئويى ك��ه آرمان هاى انقالب 
اسالمى را مورد هجمه قرار داده به اين موضوع پرداخته 

و سؤاالتى مطرح مى كند؟
ش��وراى هفت نفره متخصص صاح��ب رأى در بنياد 
چه كسانى هس��تند؟ آيا امکان معرفى اين افراد وجود 
دارد؟ و آيا اين افراد حاضرند پاسخگوى مجوزهاى صادر 

شده باشند؟ 
آيا اين ش��وراى هفت نفره خود بازيکن هستند و يا 
صرفاً با توجه به فيلم هاى گرفته ش��ده توسط بازيکن ها 

اظهار نظر مى كنند؟
آيا بازى هايى وجود دارند كه پس از گرفتن مجوز انتشار، 
تغيير رده بندى داده شده يا حتى ممنوع اعالم شوند؟ در 
صورت وقوع چنين اتفاقى پاسخگوى خانواده هايى كه احياناً 
براس��اس اعتماد به رده بندى بنياد، بازى ممنوعه را براى 
فرزندانشان تهيه نمودند كيست؟ و آيا در صورت تصحيح 
رده بندى امکان جمع آورى بازى هاى ممنوعه كه به اشتباه 

مجوز داده شده وجود دارد؟
و در صورت وجود بازى هاى رايانه اى برخالف فرهنگ 
اسالمى با مجوز بنياد ملى بازى هاى رايانه اى در بازار چه 
كسى پاسخگو است؟ و چه راهکارى پيش بينى شده تا 
انتقادات وارده به رده بندى س��ريع و با اولويت بررسى و 

تصميم مقتضى اتخاذ گردد؟ 

بنياد ملى بازى رايانه اى در 
اساسنامه خود از بازى رايانه اى 

با عنوان صنعت ياد مى كند و 
اين نگاه باعث شده به مقوله 
تجارى سازى اين پديده نگاه 

جدى ترى شود

بايد پذيرفت كه بازى رايانه اى 
سرگرمى است و شكى نيست 

كه بازى رايانه اى در قد و قواره 
يك صنعت پر سود ظاهر شده، 

اما اگر با نگاهى واقع بينانه نگاه 
كنيم در حقيقت بازى رايانه اى 

رسانه است


