
سوال برای بسیاری هست که مواد شیمیایی 
مورداستفاده در اسپری فلفل و گاز اشک آور  
چیست؟ در مواجهه با این مواد چه بر سر سالمت 

قربانی خواهد آمد؟ 
اولین چیزی که باید درباره  تماس با گاز اشک آور 
و اسپری فلفل به یاد داشته باشید آن است که 
این بدترین اتفاقی نیست که می تواند برای شما 
رخ بدهد. ترس و وحشت از آنها بسیار شدید 
است، اما در واقعیت، اگر مراقب و هوشیار باشید، 
با کمترین مشکلی از مواجهه با آن جان به در 
خواهید برد. اطالعاتی که در ادامه می آید نتیجه  
گفت وگوهایی با کارشناسان این حوزه و برگرفته 

از تجارب پیشین است.

1.چگونهاستفادهمیشوند؟
گاز اشک آور و اسپری فلفل را می توان از یک 
)دستگاه( پخش کننده  دستی کوچک یا مخازنی 
به اندازه  کپسول های آتشنشانی بزرگ پخش 
کرد. اسپری فلفل نیز در مرمی های پالستیکی 
قرار دارند که به سینه  فرد شلیک می شوند تا 
نفس او را بگیرند و بعد او از فلفل بیرون پاشیده 
شده از مرمی منفجره عمیقا استنشاق خواهد کرد. 
گاز اشک آور معموال درون قوطی هایی استفاده 
می شوند که درون جمعیت و گاهی مستقیم به 
خود فرد شلیک می شوند. مهم است که بدانید 
نباید بدون دستکش این قوطی های گاز اشک آور 
را از زمین بردارید چون فوق العاده داغ هستند. 
آگاه باشید زمانی که طول می کشد تا قوطی را 
به نقطه  دیگری پرتاب کنید شما را در معرض 

تماس شدید با این ماده قرار می دهد.

2.چهتاثیریبرآدمهامیگذارند؟
هر دو گاز اشک آور و اسپری فلفل تحریک کننده  
پوست هستند، که باعث درد سوزناک و آبریزش 
بیش از حد و خشک شدن چشم ها، بینی، دهان 
و مجرای تنفسی می شوند. اسپری فلفل به خاطر 
ویژگی های دردزایی فوری اش، بین مقامات به 
عنوان عامل کنترل محبوبیت بیشتری دارد. زدودن 
آن از روی پوست سخت تر است و توانایی آن 
را دارد که باعث سوختگی های درجه یک شود.
اگر در معرض گاز اشک آور و اسپری فلفل قرار 
گرفته باشید، ممکن است موارد زیر را تجربه کنید:
  درد و سوزش در چشم ها، بینی، دهان و پوست
 اشک ریزی بیش از حد که باعث تیره شدن 

دید می شود
 آبریزش بینی

 افزایش ترشح بزاق
 سرفه و مشکالت تنفسی

 منگی، گیجی و گاهی هراس

  خشم شدید ناشی از تماس با اسپری فلفل 
واکنشی رایج است.

خبر خوش اینکه آثار فوق موقتی هستند.
ناراحتی حاصل از گاز اشک   آور معموال بعد از 
30-5 دقیقه از بین می رود، در حالی که فروکش 
کردن ناراحتی حاصل از اسپری فلفل ممکن است 
از ۲0 دقیقه تا ۲ ساعت طول بکشد. اثرهر دوی 
آنها با درمان خیلی زود فروکش می کند. چون 
اسپری فلفل به انتهای عصب ها نفوذ می کند، 
اثر آن بعد از برداشتنش از روی پوست ممکن 

است ساعت ها طول بکشد.

3.ازباورهایغلطدرمانینادرست
وخطرناکاجتنابکنید

باورهای غلط بسیاری درباره  درمان و پیشگیری 
از گاز اشک آور و اسپری فلفل وجود دارند. بیشتر 
این  اطالعات نادرست اساسا خطرناک هستند. 
بعضی از آنها، در صورت پیاده سازی، می تواند 
به شدت واکنش شخص به تماس با این مواد را 
افزایش دهد یا طوالنی تر کند، یا دست کم حس 

امنیتي کاذب ایجاد کند.

4.چهوقتازتماسپیشگیریکنیم؟
برای بیشتر آدم های سالم، اثر گاز اشک آور و 
اسپری فلفل موقتی هستند. با وجود این، برای 
بعضی از آدم ها این اثر می توانند طوالنی مدت 
باشند و زندگی افراد را تهدید کنند. آدم هایی که 
ناراحتی های فهرست شده در زیر را دارند باید از 
این خطرات آگاه باشند و ممکن است بخواهند 
از تماس با این مواد اجتناب کنند. لطفا آگاه باشید 
که در اقدامات شدید رفتار پلیس را نمی توان 
پیش بینی کرد و پیشگیری همواره ممکن نیست. 
کسانی که این ناراحتی ها را دارند باید از ورود به 
ازدحام جمعیت خودداری کنند جایی که خطر 

تماس با این مواد وجود دارد. 
افراد در معرض خطر:

  افراد دارای بیماری های تنفسی، مانند آسم، 
آمفیزم و... در صورت تماس در معرض خطر 

بدتر شدن وضعیت یا آسیب دائمی هستند.
  افراد آسیب پذیر مانند کودکان، سالمندان 
و سیستم ایمنی در معرض خطر، واکنش های 

تهدید کننده  سالمت و پرخطر.
  هر کسی که ناراحتی های مزمن دارد یا کسانی 
که داروهایی مصرف می کنند که سیستم ایمنی 
را ضعیف می کنند، در معرض خطر بدتر شدن 
بیماری، واکنش های تشدید شده و به تاخیر 

افتادن بهبود قرار دارند.
 زنانی که باردار هستند یا می توانند باشند، یا 
کسانی که سعی دارند باردار شوند، ممکن است 

در ریسک سقط جنین بی اختیار، یا افزایش خطر 
نقایص هنگام تولد قرار داشته باشند.

 مادران شیرده در معرض خطر انتقال مواد 
سمی به نوزادان شان قرار دارند.

  افراد دارای بیماری های پوستی و مشکالت 
چشمی در معرض خطر واکنش های شدید قرار 

دارند.
 آدم هایی که لنز تماسی می گذارند ممکن 
است به خاطر نفوذ مواد شیمیایی به زیر لنزها 
حساسیت شدید و آسیب چشمی را تجربه کنند.

5.حفاظتدربرابرگازاشکآورو
اسپریفلفل

  از استفاده  روغن ها، لوسیون ها و مواد شوینده 
اجتناب کنید چون آنها می توانند مواد شیمیایی را 
زیر الیه ای از خود محبوس کرده و از این طریق 
تماس با آن مواد را طوالنی تر کنند. لباس ها، موی 
سر و پوستتان را از قبل با یک صابون بدون مواد 

شوینده و... معطر بشویید.
  توصیه  ما این است که از آب یا کرم ضدآفتاب 
بدون روغن استفاده کنید. اگر انتخاب شما بین کرم 
روغن دار و استفاده نکردن کرم است ما طرفدار 
استفاده از آن هستیم. اسپری شدن فلفل روی 

آفتاب سوختگی اصال جالب نیست.
  همچنین توصیه می کنیم از بهترین محافظ 
صورت استفاده کنید که دارای اندازه مناسب 
باشد و به خوبی صورت را پوشش دهد. به 
غیر از آن، عینک شنا، دهان بند طبی، یا حتی یک 
دستمال خیس خورده در سرکه که روی بینی و 

دهان قرار می گیرد می تواند کمک کننده باشد.

6.بعدازتماسگازاشکآورو
اسپریفلفلچهکاریانجامبدهیم؟

آرامش خود را حفظ کنید. هول و هراس 
سوزش و ناراحتی را افزایش می دهد. آرام نفس 
بکشید و به یاد داشته باشید که این وضعیت 

موقت است.
 اگر دیدید به سمت شما می آید یا هشداری 
دریافت کردید پوشش محافظتی خود را بگذارید 
و در صورت امکان سعی کنید دور شوید یا 

خالف جهت باد بایستید.
 بینی تان را فین کنید، دهان تان را بشویید، 
سرفه کنید و مرتب تف کنید. از بلعیدن خوراکی 

خودداری کنید.
 اگر لنز می گذارید، سعی کنید لنزها را بردارید 
یا کسی آن را با انگشتان تمیز و... آلوده برایتان 
در بیاورد. قبل از بیرون رفتن از گذاشتن لنزهای 

تماسی اجتناب کنید.
 چشمتان را نمالید.

7.درمانها
ما در رابطه با اسپری فلفل آزمایش هایی انجام 
داده ایم تا درمان های خوب را پیدا کنیم و دریافته ایم 
که بعضی از آنها قطعا به کم کردن ناراحتی ها کمک 
می کنند. هیچ یک از اینها درمان های معجزه آسا 
نیستند: استفاده از این درمان ها به آدم ها کمک 
خواهد کرد سریع تر احساس بهبود کنند، اما این 

کار زمان می برد.

برای چشم ها و دهان
آن  از  نیمی  که  می کنیم  پیشنهاد  را  محلولی 
ضداسید مایع )مانند مالوکس(  و نیمی از آن 
آب است. یک بطری اسپری ایده آل است اما 
بطری که دارای سر سرنگی باشد هم به همان 
اندازه خوب است. همیشه محلول را از گوشه  
داخلی چشم به طرف بیرون بپاشید در حالی 
که سر را به عقب خم کرده اید و کمی متمایل 
به سمتی که در حال شستشوی آن هستید. اگر 
باز کردن چشم برای شخص آسیب دیده مشکل 
بود اشکالی ندارد که شما چشم  آنها را باز کنید. 
این محلول به عنوان یک محلول شستشوی دهان 

هم عملکردی عالی دارد.

برای پوست
پیشنهاد ما استفاده از روغن کانوال و بعد از آن 
استفاده از الکل صنعتی است. با دقت و بدون 
تماس با چشم ناحیه ای از پوست را که در معرض 
مواد شیمیایی قرار گرفته است با یک تکه پارچه 
یا گاز آغشته به روغن کانوال پاک کنید. بالفاصله 
بعد از آن روی پوست الکل صنعتی بزنید. یادتان 
باشد که الکل صنعتی اگر وارد چشم بشود آسیب 
زیادی می زند. درمان های ثانویه می توانند شامل 
این موارد باشند: تف کردن، فین کردن بینی، 
سرفه کردن و دفع خلط، به اطراف قدم زدن در 
حالی که دست هایتان در حالت کشیده قرار دارد، 
درآوردن لباس های آلوده و پوشیدن لباس های 
نو، در واقع، دوش گرفتن و شستن لباس ها به 

محض امکان بسیار ضروری است.
هشدار: اسپری فلفل می تواند روی پوست خشک 
شود و بعدا هنگام دوش گرفتن و به خاطر 
تماس با رطوبت مجدد فعال شود! بخش زیر 
را بخوانید تا از نحوه  خالص شدن از اسپری 
فلفل قبل از دوش گرفتن آگاه شوید! این مواد 
شیمیایی سمی هستند و قبل از خالص شدن از 
دست آنها مدام شما و هر کسی در اطراف شما 
را آلوده خواهند کرد. تا آن وقت، سعی نکنید به 
چشم ها یا صورتتان، به دیگران، اثاثیه، فرش و... 
دست بزنید تا از آلودگی جلوگیری شود. همچنین 
بعد از شستن لباس ها ماشین لباسشویی خود را 
با داغ ترین آب بشویید تا باقیمانده  مواد شیمیایی 
در آن از بین برود. یادتان باشد که این وضعیت 
موقت است و بدن  ما فوق العاده قوی است و 
ساز و کارهای سم زدایی در آن تعبیه شده است.

8.پوششمحافظضروری
یک دستمال خیس خورده در سرکه که محکم 
دور دهان و بینی بسته شده باشد آخرین پناه 
است. از هیچ بهتر است اما یادتان باشد که این 
صرفا یک مانع است و نه یک فیلتر در نتیجه 
در بلندمدت قادر به حفاظت از شما نخواهد 
بود. می توانید تا زمان آماده شدن برای استفاده 
آن را داخل یک کیسه  پالستیکی بخیسانید. برای 
حفاظت از چشم هایتان، عینک شنا نیز خوب 
عمل می کند چون چفت و بست محکمی دارد. 
مقاومت در برابر انفجار یکی دیگر از ویژگی های 
خوب عینک شناست. بیشتر عینک های شنا برای 
جلوگیری از بخار کردن دارای منافذی هستند ، 
این منافذ را با چسب پر کنید. بهتر است بدانید 
هر نوع محافظتی که انتخاب کنید از لحاظ 
بصری کامال قدرتمند خواهد بود. ماسک های 
ضدگاز از همه بهتر عمل می کنند. با وجود این 
می توانند شما را هدف خشونت پلیس قرار 
دهند. به دقت راجع به تاثیری که بر دیگران 
می گذارید فکر کنید و درباره  نحوه  محافظت 

از خود تصمیم بگیرید.
پیشنهاد می کنیم قبل از بیرون رفتن از منزل پوشش 
محافظ خود را آزمایش کنید تا مطمئن شوید قبل 
از ورود به بطن ماجراساز و کار حفاظتی آن را 

درک می کنید و با آنها آشنایی دارید.

9.گازاشکآورواسپریفلفل؛
ماسکهایضدگاز

یک دستمال یا پارچه پیدا کنید. چیزی که از 
ماده ای محکم درست شده باشد و بتوانید دور 

سر خود بپیچید.
حاال کمی زغال پیدا کنید. آن را خرد کنید. پارچه/

دستمال را در آب خیس کنید. یک طرف دستمال/
پارچه را با خاک زغال بپوشانید. دستمال/یا پارچه 

را تا بزنید و دور بینی و دهان خود بپیچید.

10.پیازبهعنوانحفاظیدربرابرگاز
اشکآور

اگر دستمال خیس شده با سرکه یا آب در اختیار 
نداشتید، یا نزدیک کسی بودید که چنین امکاناتی 
نداشت، با خودتان پیاز به همراه داشته باشید. در 
صورت گاز گرفتگی، آن را بشکنید و استنشاق کنید 
و نزدیک چشمان تان نگه دارید. این کار ناراحتی 
و سوزش چشم ها و بینی را کاهش می دهد. 
من این کار را از یک عکاس خبری در غزه یاد 
گرفتم. به دوستان تان توصیه کنید قبل از خارج 
شدن از منزل یک پیاز همراه خود داشته باشند.

11.چگونهازاسپریفلفلخالصشویم!
هنگام تماس با اسپری فلفل متوجه خواهید شد 
که چنین گازهایی با آب فعال و مجدد فعال 
می شوند. به عبارت دیگر حتی اگر بگذارید روی 
پوستتان خشک شود وقتی دوباره خیس شود باز 
هم در معرض خطر فعال شدن مجدد آن هستید.
امن ترین راه برداشتن آلودگی از روی پوست 
این است که اجازه دهید پوست خشک شود، 
پوست  روی  خشک  پارچه   یک  با  آهسته 
بکشید یا آن را زیر باد پنکه بگیرید. برای 
ایجاد تسکین موقت می توانید از محصوالتی 
اطراف  آلوده   ناحیه   در  بچه  شامپوی  مانند 

چشم استفاده کنید.
هنگام اسپری گازها، سریع ترین راه خالصی آن 
است که مدام پلک بزنید و بگذارید اشک هایتان 
پیوسته جاری شوند. وقتی که چشمتان را باز 
کردید و اشک تان جاری شد، تا آنجا که می توانید 
به جایی خیره شوید تا اشک چشمتان سرازیر 
شود و چشمان تان را به سرعت ممکن تمیز کند. 
هرچه بیشتر چشمان تان را بسته نگه دارید بیشتر 

دچار آلودگی خواهید شد.

12.ازآباستفادهنکنید!
اگر از تماس با گاز اشک  آور رنج می برید، صورتتان 
را با آب نشویید. نباید پوستتان را خیس کنید. این 

کار اثر گاز اشک آور را تشدید می کند.
پوستتان  روی  آبلیمو  یا  سرکه  عوض،  در 
بزنید تا از آثار گاز اشک آور خالص شوید. 
و  سیب  سرکه   کمی  به  آغشته  پارچه های 
آبلیموی خالص در چنین آشوب هایی بسیار 
تظاهرات  به  پیوستن  از  قبل  هستند.  مفید 
می توانید کمی لیمو را در یک بطری بچالنید 

و همراه خود داشته باشید.

اولین چیزی که باید درباره  تماس با گاز 
اشک آور و اسپری فلفل به یاد داشته 
باشید آن است که این بدترین اتفاقی 

نیست که می تواند برای شما رخ بدهد. 
ترس و وحشت از آنها بسیار شدید 
است، اما در واقعیت، اگر مراقب و 

هوشیار باشید، با کمترین مشکلی از 
مواجهه با آن جان به در خواهید برد
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12 نکته درباره پیشگیری و درمان اثر گاز اشک آور و اسپری فلفل

 سالمت، قربانی بی عدالتی

 پلیس آمریکا برای خلع سالح کودک 
8ساله از اسپری فلفل استفاده کرد


