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اگرسارقبهشماحملهکردوقصدگرفتنکیفراداشت،آنرامستقیمبهاوتحویلندهید،کیفرابهسمتیدورترازخودتان
پرتاب کنیدتا در اینفاصله کهسارق دنبال کیف استشمافرصتفرار داشتهباشید .اگرمورد آدم رباییقرار گرفتید وشما
را داخل صندوق ماشین گذاشتند ،چراغهای عقب را با هر وسیله موجود و یا ضربه بیرون بیندازید و دستتان را بیرون ببرید
تا شاید راننده یا فرد دیگری از بیرون شما را ببیند .وقتی وارد خودروی خود میشوید ،اولین کاری که انجام میدهید ،قفل
کردندرهاباشد.مخصوصااگرخریدکردهایدیاازعابربانکپولگرفتهایدویافقطتنهاهستید؛چراکهممکناستسارقان
و افراد بزهکار شما را زیر نظر گرفته باشند تا در زمان مقتضی حمله کنند .در زمان سوار شدن به خودرو در پارکینگهای
مسقفوغیرآشنا(مخصوصااگرتنهاهستید)اطرافخودوبیرونوداخلخودرورانگاهکنید.اگرخودروییمشکوککنار
خودروی خود دیدید به مامور پارکینگ مراجعه کنید تا خیالتان راحت شود.
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مشعل آنچه به عنوان دفاع در محیطهای شهری یا محیطهای پرخطر توصیه و
آموزش داده میشوند ،مواردی است که افراد باید در مواقع لزوم از آنها استفاده کنند.
در بسیاری از موارد حملهها و غافلگیریها از سوی افراد متخلف و بزهکار یا سارقان
صورتمیگیرد.دربسیاریازمواردتوصیههایانتظامیافرادرابهعدممقابلهوبرخورد
توصیه میکنند چرا که مشخص نیست این سارقان و بزهکاران با چه هدفی و چه
اغراضیاقدامبهاینکارمیکنند.انجامحرکاتدفاعشخصیازسویهرفردیساخته
نیستوتازمانیکهبهاینحرکاتدرموقعیتتسلطنداشتهباشید،بهتراستاقدامی
نکنید.مهمتراینکهقرارگرفتندرچنینموقعیتهایپراسترسوترسیبهخصوص
برایخانمهاوافرادکمتوانهمراهبادستپاچگیواختاللدررفتاراستوممکناست
فرد نتواند به خوبی آن حرکات دفاع شخصی را انجام دهد .وجود این دفاع شخصی به
عنوان یک ضرورت در زندگی شهری و نیز یک سبک از ورزش در بسیاری از شهرها
آموزش داده میشود و اتفاقا خانمها یکی از مشتریان آن هستند .بسیاری از موارد
حمالتیکهازسویسارقانوافرادبزهکارصورتمیگیرد،غافلگیرانهوناگهانیاست
تا فرد مورد حمله قرار گرفته حداقل زمان ممکن برای دفاع و سرو صدا و یا هر نوع
مقابله ای را نداشته باشد .همچنین بسیاری از این حملهها در محیطهای تاریک و بی
دفاعشهرییاخلوتصورتمیگیرندکهافرادتنهاویادرشرایطیبدوندفاعهستند.
پس بهتر است پیشگیری را اولویت قرار دهید و خود را در معرض چنین اتفاقاتی قرار
ندهید .از محیطهای بی دفاع شهری همانند خانههای نیمه کاره ،زیر پلهای شهری،
عبور از پلهای عابر شهری ،کناره اتوبانهای حومهای و ...دوری کنید و در عین حال
در ساعات پایانی شب به تنهایی در محیطهای پر خطر تردد نکنید .با توجه به شرایط
اجتماعی ممکن است در هر جامعهای اندازهای از ناامنی وجود داشته باشد و این به
معنای ناامنی در کل جامعه نیست .در چنین شرایطی ،دانستن برخی حرکات دفاع
شخصییاتوصیههایامنیتیوانتظامیمیتواندمفیدباشدکهبرخیازآنهارادرادامه
میآوریم.
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هیهات از این خیال

از هر چه میرود سخن دوست خوشترست پـیغام آشـنا نـفــس روح پـرورسـت
من در میان جمع و دلم جای دیگرست
هـرگزوجـودحـاضرغـایـبشـنـیـدهای
صـحرا و باغ زنده دالن کوی دلبرست
ابـنـای روزگــار به صـحـرا رونــد و بــاغ
بـازآمـدی که دیده مشـتاق بر درست
کـاش آن بـه خـشم رفته ما آشـتی کنان
وین دم که میزنم ز غمت دود مجمرست
جـانـادلـمچـوعـودبـرآتـشبسوختی
ور بـی تـو بـامـداد کـنم روز محشرست
شبهای بی توام شب گورست در خیال
مـعشوقخـوبرویچهمحتاجزیورست
گـیسـوتعـنبریـنهگـردنتـمـامبـود
سـعـدیخـیالبـیهدهبسـتیامیدوصل هجرتبکشتووصلهنوزتمصورست
زنـهار از ایـن امـید درازت کـه در دلـست هیهاتازاینخیالمحالتکهدرسرست
سعدی
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اگردرپارکینگ،خیابانیاهرمحیطدیگریفردیدرمدتزمانیمشخص
به دنبال شما آمد و به شکل مشکوکی رفتار شما را زیر نظر داشت ،حتما
حساس شوید و موضوع را به فرد دیگری و یا پلیس اطالع دهید .همیشه
از آسانسور به جای پله استفاده کنید .راه پلهها مکانهایی ترسناک برای
تنهابودناست.درحالحاضردربیشترراهروهاپارکینگهاوآسانسورهای
مجتمعهاوساختمانهایمسکونیواداریوتجاریدوربینهایمداربسته
وجود دارد تا امکان شناسایی افراد فراهم شود .در کمک کردن به افراد
ناشناس حتی اگر سالمند یا کودک هستند ،به جزئیات توجه کنید و به
راحتیلوازمخودرابهآنهانشانندهیدیادراختیارشاننگذارید.بسیاری
از سارقان با استفاده از کودکان و افراد سالمند ،قربانیان خود به خصوص
خانمها را که احساسات و عواطف بیشتری دارند ،گرفتار میکنند.

چ

تنهایتنها
گل پونهها ،یکی از آخرین آثار ایرج بسطامی است که با
همکاری گروه همایون و با آهنگسازی حسین پرنیااست
که اشعار حافظ شیرازی ،رهی معیری و هما میر افشار
در آن اجرا میشود.
البته تک آهنگ گل پونهها بیشترین معروفیت را دارد و
بسیاری از مردم مرحوم ایرج بسطامی را با این تک آهنگ
به یاد دارند .این خواننده در آهنگهای خود فضایی حزن
انگیز دارد و به خصوص بعد از فوت این هنرمند در زلزله
بم ،بسیاری این آهنگ را به یاد او و درگذشته گان این
زلزله به یاد دارند.
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