
چهارشنبه 23 آذر 241401
 شماره  8664

قدمبهقدمتاویژهشدن
فعالیت بانوان پلیس ایران تاریخچه ای 60ساله دارد

ورود زنان به نیروی پلیس به صورت رسمی در دوره پهلوی و 
از سال1345 آغاز شده است. نخستین گروه زنان درجه دار در 
سال1351 از دانشکده افسری 
شهربانی فارغ التحصیل شدند 
و به عنوان پلیس زن در مراکز 

نظامی خدمت کردند. 

بانوانافسرپلیس
پــس از پیــروزی انقــاب 
اسامی  زنان با یونیفرم هایی 
متشکل از مانتو، شلوار، مقنعه 
و چــادر در مشــاغل اداری 
نهادهای انتظامــی فعالیت 
می کردند. خأل وجود افســر 
پلیــس زن در موارد ضروری 
سبب شــد نیروی انتظامی 
در ســال1377 مــاده20 
اصاحی مقررات استخدامی 
نیروی انتظامــی را در قالب 
اصاحیه ای به مجلس شورای 
اسامی بفرستد. این الیحه 
مورد موافقت نمایندگان وقت 
مجلس قرار گرفت و تصویب 
شــد که نیروی انتظامی در 
مأموریت هــای نظامــی و 
انتظامی افسران پلیس زن را 
به کار گیرد. به دنبال تصویب 
این قانون در ســال1378 و 
با تصویــب دســتورالعمل 
خدمتی نیروهای پلیس زن 
توســط  مقام معظم رهبری 
در ســال 1384 پلیــس زن 
راهنمایــی  معاونــت  در 
یگان هــای  رانندگــی،  و 
انتظامــی، حــوزه معاونت 
اطاعــات و آگاهــی ناجــا 
 و مراکــز مشــاوره کانتــری بــه کار گرفتــه شــد.

ورودیگانویژهزنانبهنیرویپلیس
رویکرد اجتماع محوری ناجا سبب شده تعدادی از زنان توانمند 
و عاقه مند به فعالیت های پلیسی به عنوان پلیس افتخاری وارد 
این ارگان شوند و با گذراندن آموزش های خاص و تخصصی در 
محل های عملیاتی حساسی مانند یگان زنان ویژه به خدمت 

مشغول شوند.

روزنه

تمریناتسخت
یکــی از جذاب تریــن تمرینات پلیســی، دوره های 
آموزشــی زنان یگان ویژه اســت. این نیروها که باید 
مانند مردان عضــو یگان ویژه از آمادگی جســمانی 
و مهارت های عملیاتی خاصی برخوردار باشــند، در 
معاونت تربیت و آموزش ناجا ورزش های رزمی جودو، 
تکواندو و نینجوتســو را فرامی گیرند. آموزش پارکور 
یکی از موارد آموزشی این زنان پلیس است که به آنها 
کمک می کند در مواقع ضروری به راحتی و با سرعت 
باال موانع را پشت ســر بگذارند. گذراندن دوره های 
تقویت تعــادل از دیگر آموزش هایی اســت که برای 
اعضای منتخب یگان ویژه زنان ضــرورت دارد. این 
مهارت به آنها کمک می کند در موقعیت های عملیاتی 
مختلف با سرعت از محلی به محل دیگر جابه جا شوند. 
آموزش های مهارتی این زنــان پلیس به تمرین های 
جسمانی محدود نمی شود و باید حواس پنجگانه خود 
را تقویت کنند تا در هر شرایطی ذهنی آرام داشته و 

قادر به تصمیم گیری های درست و اصولی باشند.

محدودیتهایشغلیپلیسزن
میزان استقبال و گرایش دختران و زنان جوان به پلیس شدن و قرار 
گرفتن در یگان ویژه زنان بسیار اســت اما به گفته فرمانده نیروی 
انتظامی مشکات جذب و فعالیت پلیس زن کم نیست. سرتیپ 
اسماعیل احمدی مقدم فرمانده سابق نیروي انتظامي پیش از این 
گفته بود: »زنان پلیس از نقل و انتقاالت معاف هستند و حتی پس 
از مدتی انتظار دارند در قسمت اداری فعالیت کنند و این در حالی 
است که قسمت اداری ناجا)شامل آماد و پشتیبانی، آشپزخانه و...(

بخش محدودی است که حضور زنان در آن پیش بینی نشده است.« 
او توضیح می دهد: »گاهی شرایطی پیش می آید که مجبوریم برای 
بازرسی بدنی زنان متهم به نقاط دورافتاده نیرو بفرستیم اما برای 
نقل و انتقال نیروهای پلیس زن محدودیت هایــی وجود دارد.« 
سرتیپ احمدی مقدم باالبودن ریسک ازدواج زنان پلیس را از دیگر 
مشکات این نیروها عنوان کرد و گفت: »زنان دارای پیچیدگی های 
زیادی هستند و زنان تحصیل کرده با ریسک ازدواج روبه رو هستند. 
براساس آماری که از شرایط تأهل زنان پلیس داشتیم 50درصد 
از همکاران زن باالی 30ســال ما ازدواج نکرده اند که این مسئله 
به دلیل ماهیت و نوع فعالیت پلیسی آنها اتفاق افتاده است.« به گفته 
فرمانده سابق نیروی انتظامی ناجا، مسئوالن پلیس درصدد بررسی 
مشکات جذب پلیس زن و در جســت وجوی مدل جامعی برای 

جذب این نیروهای کارآمد نظامی و انتظامی هستند.

نگاه

آموزش

1345 ال
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ورودزنانبهنیروی
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1351 ال
س

شروعخدمت
فارغالتحصیالندانشگاه

افسریشهربانی

1377 ال
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تصویباصالحیه
حضورافسرانزندر
مأموریتهاینظامی
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س

تصویبدستورالعمل
خدمتیپلیستوسط

فرماندهکلقوا
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س

عملیاتیشدنفعالیت
یگانویژهزنان

1401 ال
س

نخستینمأموریت
رسمییگانویژهزنان

تاریخچهفعالیت
پلیسزندرایران

لباس سوسکی 
 Anti-riot(
) clothing

رایج ترین لباس های نیروی 
انتظامی لباس های زرهی آنهاست 

که لباس سوســکی هم نامیده می شود. این 
نوع لبــاس مخصوص نیروهای ضد شــورش 
اســت و در برابــر ضربــات چاقو، آتــش و... 

مقاومت مناسبی دارد.

لباس تاکتیکال 
لباس های عملیاتی ویژه 
نیروهــای انتظامــی کــه به 
نــام یونیفورم هــای تاکتیکال 
)تاکتیکی یا جنگی( شناخته می شوند، 
معموال مشکی رنگ هســتند. در چند سال اخیر 
نیروهای یگان ویــژه نیروی انتظامی بیشــتر از این 
یونیفورم هــای چریکی اســتفاده می کننــد که برای 

استتار و پنهان شدن از دید دشمن مناسب است.

لباس یگان ویژه متفاوت است
به دلیل تحرک بسیار باالی نیروهای یگان ویژه لباس این نیروها طوری طراحی شده که برای 
انجام مأموریت هــای مختلف مانع تحرک آنها نشــود و به حفظ امنیت نیروهــا کمک کند. این 
لباس سرشانه ها و کتف، آرنج و ساق دست، مچ دســت، قسمت جلویی سینه و شکم، پشت 
و کمر، ران پا، زانو و ساق پا را از برخورد با ضربات و اصابت گلوله حفظ می کند. در لباس این 
نیروها بخش کیســه مانندی برای گذاشــتن تجهیزات آنها درنظر گرفته شده است.  لباس 
یگان ویژه زنان از مانتو، شلوار، مقنعه و کاله نظامی مشکی رنگ تشکیل شده است. اعضای 
این یگان روی یونیفورم خــود لباس ضدضربه ای به تن می کنند کــه در زمان انجام عملیات 
آنها را از ضربات احتمالی محافظت می کند. دســتکش و دســتبند امنیتی از دیگر تجهیزات 
اعضای این یگان اســت که به محافظت از دســت ها در برابر ضربات احتمالی کمک می کنند. 
این دســتکش های ضد شــورش از مواد عبوردهنده هوا با اندازه مچ های قابل تنظیم و کف 
دست های تقویت شده ساخته شده اند. فوم ساعد و مچ پا از دیگر تجهیزات ایمنی زنان عضو 
یگان ویژه است که با قرار گرفتن روی ساعد دست و مچ پا، آنها را در برابر آسیب ها محافظت 
می کند. پلیس زنان برخالف مردان از باتوم و سپر استفاده نمی کنند، اما بیسیم یکی از وسایل 

ضروری است که روی لباس آنها نصب می شود.

پوششی متناسب با مأموریت های ویژه
اعضای یگان ویژه زنان نخســتین پلیس های زن کشــور هســتند که از پوشش 
چادر اســتفاده نمی کنند و ایــن موضوع در گروه هــای مختلف پرســش هایی را 
به وجود آورده است. سردار حسن کرمی در پاسخ به این ابهام توضیح داد: »این 
شبهه اندازی کار ضد انقالب است. اگر چه با چادر می شود عملیات انجام داد، اما 
با توجه به اینکه مأموران ما در صحنه عملیات برای دســتگیری اقدام می کنند با 
توجه به استنادات شرعی و رعایت حدود شــرعی این پوشش را برای آنها به کار 
برده ایم. اگر چه اعتقاد داریم حجاب محدودیت نیست و چادر حجاب برتر است، 
اما مأموران مــا در عین رعایت حجاب و پوشــیدن مقنعه و گذاشــتن کاله، لباس 
ضد ضربه ای متناسب با مأموریت را به تن دارند.« فرمانده یگان های ویژه فراجا 
گفت: » لباس فرم این یگان کامال پوشــیده بوده و بدن نما هم نیســت و با توجه 
به مأموریت آنها طراحی شده است؛ همانطور که ورزشکاران ما در صحنه ورزش 
نیز از لباس های پوشــیده اســتفاده می کنند که منافاتی با رعایت حجاب ندارد. 
این لباس با توجه به اســتنادات شرعی و رعایت حدود شــرعی برای یگان زنان 

انتخاب شده است.« 

لباس های جدید 
یگان های ویژه

در ســال های اخیــر لباس 
جدیــدی بــرای یگان های 
ویــژه نیــروی انتظامــی 
ناجا مــورد اســتفاده قرار 
می گیرد که از پارچه هایی 
با استحکام و مقاومت باال 
به رنگ های ترکیبی ســبز 

و زرد تهیه می شود.

پوشــش مردان پلیس عضو یــگان ویژه در مقایســه با 
یونیفورم یگان ویــژه زنان از تنوع بیشــتری برخوردار 
 Anti-riot clothing ،اســت و در 3نــوع تاکتیــکال 

)معروف به سوســکی( و لباس های جدید نیروهای ویژه 
ناجا، طراحی شده است.

لباس های خاص برای پلیس های ویژه
یونیفورم و پوشش یگان ویژه از پوشش معمول سایر پلیس ها متمایز است و فرم و شکل یونیفورم شان به اقتضای وظایف شان طراحی شده است. این پوشش خاص با آنکه میان نیروهای 
این یگان و سایر پلیس هاي کشور تمایز ایجاد می کند ولی در میان نیروهای یگان ویژه زنان، همنوایی و یکدستی خاصی به وجود می آورد و هیئت ظاهری منظم و باابهتی به آنها می بخشد.


