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ﺑﺎزﻧﺪﮔﺎن ﭘﻼﺳﮑﻮ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﻓﺮو ﻣﯽرﯾﺰد .ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﺗﻮﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و دهﻫﺎ ﻫﻢوﻃﻦ ﻻﺑﻪﻻی ﮐﻮﻫﯽ از ﻓﻮﻻد و
ﭘﺎرﭼﻪ دﻓﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺑﻪﮐﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود و ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ،ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﻓﺎﺟﻌﻪ را ﮐﻪ ﮐﻨﺎر
ﻣﯽزﻧﯿﻢ ،ﺷﻌﻠﻪ ﻣﯽﮐﺸﺪ .اﻣﺎ داﺳﺘﺎن »ﭘﻼﺳﮑﻮ« اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﯽرﺳﺪ .در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺪت ،ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﺮاد
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺧﺮده ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ اﯾﻤﻨﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﺮا دور
ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﻠﻔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻋﮑﺲ و ﻓﯿﻠﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻋﺪهای ﻫﻢ از ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ در ﺻﺤﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮدﻧﺪ؛ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﻪروزﺗﺮی در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﯿﻢ،
ﺷﺎﯾﺪ از ﺣﺠﻢ اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﮐﻢ ﻣﯽﺷﺪ )در اﯾﻦ ﻣﻮرد و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در
ﺣﻮزه اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﮐﻪ در ﯾﺎدداﺷﺖ»ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه در ﺣﺎدﺛﻪ ﭘﻼﺳﮑﻮ« ،در ﺳﺎﯾﺖ
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ(.
درﺑﺎره ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و ﻏﯿﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ زﯾﺎدی را در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت ﺷﻨﯿﺪه و ﺧﻮاﻧﺪهاﯾﻢ و
ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ دوﺑﺎره آنﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻓﺮﺻﺖ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ را از ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻣﻬﻤﯽ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺮاد ﻋﺎدی ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﻓﻨﺎوری را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ
ﻟﻤﺲ ﮐﺮده ،ﺑﻪ آن ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮدهاﯾﻢ .آﯾﺎ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه
ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﺧﻮد را ﺳﺮﮔﺮم آن ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﺳﺘﻔﺎده از آن را ﯾﮑﯽ از ﻣﻈﺎﻫﺮ زﻧﺪﮔﯽ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،در اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ؟ ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،دﺳﺖ و ﭘﺎی ﻣﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اوﺿﺎع را وﺧﯿﻢﺗﺮ ﮐﺮدﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﮔﺴﺘﺮده از اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ،ﺣﺎﻻ آﻧﻘﺪر اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﺎﺋﻨﺎت ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻫﯿﻢ ،واﻗﻌﺎ ً
آﻣﻮﺧﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ درک رﺳﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و اﺑﺘﺬال و ﺷﺎﯾﻌﻪﭘﺮاﮐﻨﯽ و ﺟﻨﺠﺎلآﻓﺮﯾﻨﯽ دارﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ
را ﮐﺴﺐ و آن را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻤﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺗﺎ در ﻟﺤﻈﺎت ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ و ﺳﺎﻋﺎت ﭘﺲ از آن ،ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ از
اﺑﺰارﻫﺎی ﻫﻤﺮاه و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪﺟﺎی ﺑﺤﺮانآﻓﺮﯾﻨﯽ ،ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ
ﺗﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ؟

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺑﺮای  ۴۸ﺳﺎﻋﺖ درد و ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﮔﻤﺸﺪه در ﺣﺎدﺛﻪ ﭘﻼﺳﮑﻮ
در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ روزی ﮐﻪ ﭘﻼﺳﮑﻮ در ﺻﺪر اﺧﺒﺎر ﺑﻮد ،زﻣﺎن زﯾﺎدی را ﺻﺮف رﺻﺪ اﺧﺒﺎر و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ
و ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺧﺒﺮی اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﮐﺮدم .اﺧﺒﺎر ﻣﻮﺛﻖ و
ﺷﺎﯾﻌﺎت ،ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﮑﺬﯾﺐﻫﺎ و ﺑﯿﻢ و اﻣﯿﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮر در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﻣﯽﭼﺮﺧﯿﺪ .ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و ﮔﺮوهﻫﺎی
ﺗﻠﮕﺮام ،ﭘﺮ از ﻋﮑﺲﻫﺎ و ﺧﺒﺮﻫﺎ و ﻧﻈﺮات رﯾﺰ و درﺷﺖ درﺳﺖ و ﻧﺎدرﺳﺖ درﺑﺎره اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﺪهای از ﻣﺮدم
رﮐﯿﮏﺗﺮﯾﻦ ﺻﻔﺎت را ﺑﻪ ﻫﻢوﻃﻨﺎن ﺧﻮد ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و از ﺧﻮد ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﺮ
آنﻫﺎ اﻧﻮاع ﻋﮑﺲﻫﺎ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﮑﺲﻫﺎی دﻟﺨﺮاش ﺣﺎدﺛﻪ ﭘﻼﺳﮑﻮ را روی ﺻﻔﺤﺎت
ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﻟﺤﻈﻪای ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺣﺎدﺛﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ؟ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﻟﺨﺮاش و اﺧﺒﺎر ﻧﺎﮔﻮار
)ﭼﻪ ﻣﻮﺛﻖ و ﭼﻪ ﺷﺎﯾﻌﻪ( ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎورد ﮐﻪ ﻧﺎﺑﺎوراﻧﻪ اﺧﺒﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ و
ﮔﺮوهﻫﺎ را ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ردی از ﻋﺰﯾﺰان ﺧﻮد ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﯾﮏ ﮔﻞ ،ﯾﮏ آﺳﻤﺎن و ﭼﻨﺪ ﺧﻂ
ﻫﻤﺪردی و اﻣﯿﺪ و ﺗﻮﮐﻞ ﭼﺎﺷﻨﯽ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر اﺛﺮﮔﺬارﺗﺮ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻫﻮﻟﻨﺎک آﻫﻦﻫﺎی ﮔﺪاﺧﺘﻪ و آوار ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺑﻮد.
ﻣﺎ آﺗﺸﻨﺸﺎنﻫﺎی ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﻮدﯾﻢ و ﺣﺎﻻ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی آنﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﺎ اﻣﺎﻧﺖ ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﭼﻘﺪر ﻣﺮاﻗﺒﺸﺎن ﺑﻮدﯾﻢ؟
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ،ﭼﻪ در ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ و ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت و ﭼﻪ در
ﺳﺎﻋﺎت ﭘﺲ از آن و ﮐﻨﺘﺮل ﺟﻮ ﻣﺘﺸﻨﺞ رواﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی زﯾﺎدی دارد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺆﺛﺮ از آن ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ آﻣﻮزش ﻧﺪﯾﺪهاﯾﻢ .اﯾﻨﮑﻪ در زﻣﺎن رخ دادن ﺣﺎدﺛﻪای در ﺣﺪ و اﻧﺪازه ﭘﻼﺳﮑﻮ و ﺣﺘﯽ
ﻫﻮﻟﻨﺎکﺗﺮ ،در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻧﻈﺎرهﮔﺮ ﻣﺎﺟﺮا ﯾﺎ ﯾﮏ اﻣﺪادﮔﺮ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل زﯾﺮآوار ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻄﻮر
از ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﮔﺠﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﺴﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و دﯾﮕﺮان را ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻣﺎ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﯾﺎ
ﺣﺘﯽ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﭻﺑﻨﺪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﯿﺎﺗﯽ ﮐﺎرﺑﺮ را ﭘﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺎدرﻧﺪ آن را ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ارﺳﺎل
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﮑﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﻣﺎ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺘﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ ﭼﻄﻮر در
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮه را از اﯾﻦ ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎ و ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ،از ﮔﺠﺖﻫﺎ و اپﻫﺎ ﺑﺒﺮﯾﻢ.
ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪه ،در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻮادﺛﯽ ،آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن واﮔﺬار ﮐﻨﯿﻢ و
ﻟﻨﺰ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﻢ .ﺧﻮد ﻣﺎ ﭼﻘﺪر آﻣﺎده ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادﺛﯿﻢ؟ ﭼﻘﺪر از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ روز و ﺷﺐ ﺧﻮد را در آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﻢ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﻧﺤﻮه رﻓﺘﺎر ﺻﺤﯿﺢ در زﻣﺎن ﺑﺮوز
ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن و دﯾﮕﺮان آﻣﻮزش دادهاﯾﻢ؟ ﭼﻨﺪ ﻣﻄﻠﺐ درﺑﺎره ﻧﺤﻮه اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﺪادی
را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﻢ؟ آﯾﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪاﯾﻢ در زﻣﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪن در ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺣﺎل ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺑﺎ ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺷﺎﻧﺲ
ﺧﻮد را ﺑﺮای زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ؟ ﭼﻄﻮر از ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﻪ
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪن در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﻼﺳﮑﻮ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﺪادی ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﺎ
را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺪت ،از ﺣﺎل ﻣﺎ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی را دﺷﻤﻦ ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﺑﺸﺮ اﻣﺮوز ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی دﺷﻤﻦ اﺳﺖ ،اﮔﺮ از آن ﺑﻪدرﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﻢ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎرﻣﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ را
درک ﻧﮑﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎ از ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻫﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻓﺎﺟﻌﻪ ﭘﻼﺳﮑﻮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﻘﯿﻦ
ﺑﺎﺧﺘﻪاﯾﻢ ،اﻣﺎ اﮔﺮ از آن درس ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و رﻓﺘﺎرﻣﺎن در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺣﻘﯿﻘﯽ را اﺻﻼح ﮐﻨﯿﻢ و آﻣﺎده ﺣﻮادﺛﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ از
ﭘﻼﺳﮑﻮ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻗﻄﻌﺎ ً ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻓﺎﺟﻌﻪ ﭘﻼﺳﮑﻮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
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