
 

  شناخت گازهاي ضد شورش و راه مقابله با آنها: 

  گاز اشك آور:

اين نوع گاز به دليل تأثيرگذاري بر روي سيستم بينايي به گاز اشك آور مشهور هستند. شباهت اين گاز به دود غليظ 
 و بويي شبيه به گازوئيل سوخته دارد. 

انتشار اين گاز باعث سوزش شديد چشم و اخالل در سيستم بينايي مي باشد . باعث سوزش گلو مي شود ولي بر 
 روي پوست بدن تأثيري ندارد. 

  راه مقابله:

  (آموزش ساخت ماسك در ادامه مي آيد) استفاده از ماسك مي باشد 

  آتش تأثيرپذيري آن را كم ميكند 

  دود سيگار نيز تا حدودي مي تواند اثر اين گاز را كمتر كند 

  .ث تسكين آن گردددر صورت مواجه و برخورد با اين گاز ، شستن صورت ميتواند باع 

  گاز فلفل يا سوزش آور:

استشمام اين گاز باعث اخالل در سيستم تنفسي مي شود. سوزش موضعي پوست را به همراه دارد و معموأل بوي 
 فلفل قرمز از نشانه هاي آن است. 

 بعد از بر خورد با گاز فلفل به هيچ عنوان آب به صورت نزنيد چون به سرعت ورم كرده و  به هيچ عنوان
 حالت تاولي ميشود. 

  راه مقابله:

  .استفاده از ماسك است 

  در صورت استشمام به هيچ عنوان از آب جهت تسكين ان استفاده نكنيد زيرا باعث سوزش بيشتر و
 تأثيرپذيري حداكثري آن مي شود. 

  تنها راه كم كردن اثر آن استشمام هوا خشك خنك مي باشد كه فراهم كردن چنين شرايطي
 دشوار است. 

  پس سعي كنيد نفس خود را حبس كرده و بالفاصله از محل آلوده دور شويد.

  در صورت استشمام اين گاز ، گذشت زمان و تنفس هواي تازه باعث كم شدن اثر سوزش خواهد
 شد. 



 

  گاز تهوع آور:

 اين گاز قدرتمندترين گاز پليس ضدشورش است. 

استشمام اين گاز باعث اخالل در سيستم گوارشي و استفراغ پي در پي مي شود بطوريكه آب بدن كاهش مي يابد و 
 باعث بيهوشي مي گردد. 

  راه مقابله:

  پيشگيري از تنفس آن است 

  .از ماسك استفاده شود ، تنفس را حبس كرده و سريعأ محل آلوده را ترك كنيد 

  در صورت استشمام ، به هيچ عنوان به فرد مذكور آب ندهيد و سريعأ وي را به نزديكترين درمانگاه
 هدايت كنيد. 

   

  ساده ترين راه ساختن ماسك:

  جهت ساخت ماسك هاي ساده ابتدا مقداري گرد ذغال چوب را در يك كيسه پارچه اي مرطوب و
 يا وسط يك دستمال پارچه اي مرطوب شده بريزيد و جلوي بيني و دهان خود قرار دهيد. 

  سانتيمتر را قبأل دوخته و آماده كنيد. 15 در 10مي توانيد كيسه هاي پارچه اي  

  به محض نياز ، كيسه را سريعأ مرطوب كرده و گده ذغال چوب را در آن بريزيد و جلوي دهان و
 بيني خود قرار دهيد. 

  .اين ماسك اثر گازها را تا حدود بسيار زيادي كاهش ميدهد 

  اخطار: هرگز از پارچه خشك و ذغال استفاده نكنيد.

   

  مقابله با نيروهاي نظامي و انتظامي:

  مقابله با موتور سواران:

جهت مقابله با موتور سواران مقداري گازوئيل را بر روي آسفالت و يا محل عبور موتور سيكلت ها بريزيد. اين عمل 
 باعث ليز خوردن الستيك موتورسيكلت گشته و واژگون ميگردد. 

  سي سي و ... گازوئيل كرده و به همراه داشته باشيد. 300پس در ظروف كوچك همانند ظروف نوشابه هاي 

   



 

  مقابله با زنجير:

فرار از كسي كه با زنجير به طرف شما حمله ور شده است بزرگترين اشتباه است زيرا با اين عمل فقط به فرد حمله 
كننده امكان بهترين موقعيت را خواهد داد. بهترين راه براي مقابله حركت به سمت مهاجم و قرار دادن هر دو دست 
در جلوي صورت به عنوان سپر مي باشد. پس سريعأ دستان خودرا رو به آسمان كرده و جلوي صورت خود بگيريد و 

 به سمت فرد مهاجم حركت كنيد تا جلو ضربه هاي او را بگيريد. 

 ثانيه وقت داريد كه به مهاجم ضربه بزنيد و يا زنجير را از دست او خارج كنيد. بهترين راه 3پس از اولين ضربه شما 
ضربه زدن به باالي بيني فرد مهاجم ، ضربه زدن به بيضه ها و يا ضربه مشت به انتهاي قفسه سينه (پرده ديافراگم) 

 مي باشد. يك ضربه به اين نواحي فرد مذكور را از پاي در مي آورد. 

   

  مقابله با باتوم:

 قدم از فرد حمله كننده دور شويد . در اين حالت مهاجم شما را تعقيب خواهد 10 تا 5جهت مقابله به باتوم ابتدا 
كرد. پس از طي مسافت ذكر شده بالفاصله تغيير جهت دهيد و به سمت وي حمله ور شويد. سعي كنيد مچ دست 

مهاجم و يا انتهاي باتوم كه در دست اوست را بگيريد و آن را بپيچانيد تا باتوم از دست وي خارج شود و يا با استفاده 
از ضربات ذكر شده وي را از پاي درآوريد. توجه كنيد كه مشت زدن به سر و صورت و بدن فايده آنچناني به همراه 

  ضربه پياپي مي باشد. 100نخواهد داشت. يك ضربه كاري بهتر از 

  مقابله با چوب و يا ميله هاي آهني:

بهترين راه مقابله ، حمله به سمت فرد مهاجم و پسبيدن به وي مي باشد زيرا ديگر نميتواند به شما ضربه اي وارد 
 كند. بعد از فرصت به وجود آمده به نفع خود استفاده كرده و ضربه كاري را به وي وارد كنيد. 

يادتان باشد كه فرد مهاجم به شدت از شما ميترسد زيرا خود او خوب ميداند اگر به دست مردم بيافتد راه نجاتي 
 نخواهد داشت !!! 

  راه مقابله با اسلحه:  

 تنها راه مقابله با اسلحه پناه كرفتن مي باشد. 

تحت هيچ شرايطي پا به فرار نگذاريد زيرا هدف متحرك وي خواهيد شد. بالفاصله سنگر بگيريد و در صورت امكان و 
با حفظ جان خود سعي در پرتاپ جسمي سخت به سمت سر وي كنيد در غير اينصورت تنها راه ، پناه گرفتن است. 

در مكان هايي پناه بگيريد كه حتي االمكان سر و باال تنه شما را پوشش دهد. در صورت نبودن موانع و ... جهت 
سنگر گيري مي توانيد از جداول آب هم استفاده كنيد. در كف جدول ها دراز بكشيد و دستان خود را از پشت بر 

 روي سرتان قرار دهيد. 



   

   

  همراه داشتن وسايل اوليه:

 جهت موارد ضروري اين وسايل را به همراه داشته باشيد: 

  عدد چسب زخم 10 تا 5چسب تعدا       -1

 يك رول بانداژ كوچك       -2

 يك نخ سيگار جهت استفاده در مواقع استفاده نيروهاي انتظامي از گاز اشك آور       -3

 كبريت       -4

 يك ظرف كوچك گازوئيل و يا روغن سوخته اتومبيل       -5

  كيسه و يا دستمال پارچه اي جهت ساختن ماسك 3 تا 2       -6

 گرد و يا خاك ذغال چوب       -7

  تذكرات:  

 جهت شركت در تظاهرات و تجمعات از پوشيدن لباس هاي گشاد بپرهيزيد.                  §

 در هر تجمعي و يا حركتي احتمال حمله را بدهيد و آمادگي داشته باشيد.                  §

  نفره به باال فعاليت كنيد. 10در گروه هاي                  §

جهت مواقع اضطراري شماره تلفن منزل و يا محل كار خود را بر روي تكه اي كاغذ به                  §
 همراه ببريد. 

 در گوشي تلفن همراه خود اطالعات حساس قرار ندهيد.                  §

 در صورت لزوم به فرار ، به سمت خانه و يا محل كار خود حركت نكنيد.                  §

به هيچ عنوان جهت مقابله دچار عذاب وجدان و ... نشويد زيرا در هر صورت مورد ضرب و                  §
 شتم قرار خواهيد گرفت. 

به همراه داشتن وسايل اضافي همانند كيف و عينك دودي و ... باعث كند شدن شما                  §
 ميشود. 

جهت ساختن ماسك و مرطوب كردن پارچه از نزديكترين محل عبور آب استفاده كنيد.                  §
استفاده از آب كثيف جوي ها هم بهتر از استشمام گازهاي فلفل و يا تهوع آور است زيرا با ايجاد اختالل در 

  و ... مي گردد.  حركت باعث بي دفاع شدن شما ، دستگيري ، قرار گرفتن در موقعيت ضرب و شتم

 حتي االمكان يك نفر از نزديكان را از مكان استقرار و يا مسير حركت خود مطلع سازيد.                  §

بي دليل به نيروهاي انتظامي و بسيجي اعتماد نكيد . وظيفه اي آنها حمله به شما و شديدترين برخوردها است. 
  پس آماده هرگونه حركتي باشيد.

 


