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پیشگفتار

مختلشف جهشان و    یهشا  ارتشش را در  تیرانداز تک نیروهایآمدن  به وجوددر اين کتاب تاريخچه 

را شرح  ها جنگجنگ و نقش کلیدی آنان در ادامه و پیشرفت اين  های میداناهمیت آنان را در 

جنگشی کشه در    یهشا  اتیعملدر  تیرانداز تکو همچنین خصوصیات و عملکرد نیروهای  دهد یم

و  گیشری  نشانهجنگی آنان و شرايط  یها کیتاکتمناطق مختلف جهان روی داده است را با 

و خاطراتی  ؛و فصول مختلف را شرح و توضیح داده است ها زماناستتار موضع مخفی آنان در 
ی توسشط آنشان در   تیرانشداز  تکدنیا که عملیات  یها ارتشزبده  تیرانداز تکهم از نیروهای 

و  ها تيرواتمام اين  اگرچه .دهد یمرا توضیح  اند دادهمختلف جنگ انجام  یها جبههنبردها و 

که  ی زيادیکه با سختی و تلف شدن نیروها باشند یممربوط به گذشته  یها تجربه ها مثال

و  اند ندادهاز دست اما هنوز کارائی خودشان را  است آمده به دست اند کردهشرکت  ها جنگدر 

البتشه   .گشردد  یمش مشا   تیرانشداز  تشک نیروهای درس خوبی برای  ها تيروااين و مرور شناختن 

رخ ندهد و هیچ خونی بر زمین ريخته  ها یرانيادر سرزمین ما  یامیدواريم هیچ جنگ ديگر

 .استفاده کرد ها تجربهنشود تا بتوان از اين 
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نبردیهاجبههدریکدیگربارقیبانتیراندازتکدوئلومبارزه

زبشده و   تیرانشداز  تکاز متخاصم  تیرانداز تکبرای از بین بردن نیروی جنگ و نبرد  یها جبههدر 

ی هم معرف «شکارچیتیرانداز »به نام تک  ها مقالهو  ها کتابکه در بعضی  شود یماستفاده ماهر 
 است. گرديده

تشاکنون   انتیرانشداز  تشک بین مادر مناطق جنگی صورت گرفته  های مبارزهو  یها یریدرگتعداد 

متخاصشم   تیرانداز تکاز بین بردن قصد  یتیرانداز تکنیروی اگر در مناطق نبرد  ،دباش یبسیار م

متخاصشم هشم    تیرانشداز  تکنیروی بسپارد که بايد همیشه اين را بداند و در خاطر  اشته باشدرا د

 تیرانشداز  تشک از بشین بشردن   و  بشرای مقابلشه   بنابرايناست با تجربه و  ای حرفه ماهر،قوی، زبده، 

 د.رو مناسب استفاده کحساب شده  یها کیتاکتاز متخاصم بايد 

نیشروی  اختفشا   موضشع   اين است که محل کمین و در یتیرانداز تکهر  یا فهیوظدر مرحله اول 

خاص و حساب شده  ای حرفه یترفندهابا شگردها و سپس را پیدا کرده و متخاصم  تیرانداز تک

ششلیک دقیشق و   و  گیشری  نششانه بشا يشک   سپس و  بکشاندو در تیررس خود به تله گمراه و او را 

بشر  بايشد   ،باششد  گشر  لشه یح تواند یممتخاصم هم  تیرانداز تک .شده وی را از میان بردارد هسباحم

نیشروی   .ادقرار دگلوله کرده و وی را مورد هدف او را پیدا محل مخفی او فائق آمده و  یها لهیح

از چششمان   بشه دور را  شيکمشین خشو  مخفشی  موضشع   ای حرفهبه طور خاص و هم  تیرانداز تک

کشه  بايد بشه هشر طريشق     تیرانداز تکو در اينجا نیروی  کند یممخفی و استتار  رقیب تیرانداز تک
هشدف و  و او را مورد کرده  مشخصمعلوم و وی را استتار شده کمین موضع مخفی است ممکن 

 .خود قرار دهداصابت گلوله 

و منتظشر پديشدار    یندنشبکمین خود وضع مخفی در م تیرانداز تکنیروی که  شودقرار بر اين اگر 

است و خام  غلط او فکراين تا او را مورد هدف قرار دهد بماند متخاصم  تیرانداز تکحضور شدن 

و حتشی روزهشا    ها ساعت تیرانداز تکنیروی ممکن است  ،کند ینم ویعملیات هیچ کمکی به و 

از  یا جهینت آنکه یبمتخاصم گردد  تیرانداز تکو منتظر پديدار شدن نیروی  را تلف کند خودوقت 
متخاصشم   تیرانشداز  تشک نیشروی  بايد کاری کند کشه  و زبده  ای حرفه تیرانداز تک ،بگیردکار خود 

 .بدهدوی ه و خود را نشان ديگرددر منطقه نبرد  وی حضورمتوجه 
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موضشع   به دنبالمجبور شود متخاصم  تیرانداز تککه دست به عملی زند بايد  تیرانداز تکنیروی 

 تیرانداز تکدر اينجا و جستجو کند را او کمین احتمالی موضع مخفی منطقه گردد و بوی مخفی 

 اومتخاصشم بشرای پیشدا کشردن و مششاهده       تیرانداز تکنیروی که مرتکب اعمالی گردد بايد هم 

و  گردد یمشروع  تیرانداز تکبین دو  موشک ميقابازی در اينجا و  گرددبه انجام کارهای  لمتوس
با و باشد از ديگری و ماهرتر  گرتر لهیحو  تر زرنگو  تر باهوشدر اين بازی کسی برنده است که 

 (خودیيا  ومتخاصم ) تیرانداز تک نیروهایهر کدام از از جانب که ی اشتباهو  خطا نيتر کوچک

او ششلیک  بشه سشوی   و  قشرار داده خشود  را مورد هدف  ها ديگریتیرانداز تکيکی از اين زند ب سر

 جنگ جهشانی در  روسو آس نیروهای معروف  تیرانداز تک ،آورد یم کرده و وی را از پا درگلوله 

 :ديگو یماو  ،استدر اين خصوص توضیح داده و واضح خیلی خوب  «زايتسفواسیلی »دوم 

  را به مبارزه بکشیدمتخاصم  تیرانداز تککه نیروی سعی کنید. 

 کندگلوله شلیک و  روی نشانهشما به سمت متخاصم  تیرانداز تککنید که  مجبور. 

  بشه   متخاصشم  تیرانداز تکتوجه جلب  درسعی خود گمراه کننده  شدن جا جابهبا حرکات و

 .شويدخود مت س

  در و کشرده  را به سوی خود جلب متخاصم  تیرانداز تکحواس با فريب دادن و تله گذاشتن

 .کنیدشلیک مرگبار او و به سمت کرده پرت حواس او را  لحظهيک 

  همیششه  عصشبی  انسان نیدکوی را عصبانی و  کردهمتخاصم بازی  تیرانداز تکبا اعصاب 
 .گردد یم خطاباعث 

  حقیقی ششما  و موضع اصلی و محل متخاصم  تیرانداز تکسعی کنید طوری عمل کنید که

 .قاطی کنداشتباه و موجود در منطقه با ديگر مواضع را 

  مخفشی  مواضشع  بشه سشوی    یها کیشلو مختلفی متفاوت  های مکانو هر لحظه از جاها

ششما  مخفشی  که موضشع   یصورتبه  انجام دهید متخاصم تیرانداز تکاحتمالی و يا حقیقی 

کند و ترديد هم شک  خودش یها چشم بهحتی او تا جائی که  گرددمشخص نبرای وی 

 .و گیج شودسر در گم نبرد جنگ و و در میدان 

  نششان  مختلفی کمین  های مکاندر را  ها مترسکمانکن خود  قطار همکمک با سعی کنید

 .بکشیدحواس او را به چالش با گیج کردن وی داده تا 

  کنید شناسايیرا  متخاصم تیرانداز تک روی نشانهو شلیک  تاکتیکو  کار کردنفرم. 
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  احتمشا ا  ی کشه او مناسشب  یهشا  تیموقعبشناسید و بهتر را  متخاصم تیرانداز تکسعی کنید 

 .را از دست ندهید گردد یمو اشتباه خطا دچار 

  متخاصم مکان خود را عوض کند و وی را به شکلی که مورد  تیرانداز تکمجبور کنید که

و بشه تلشه   و  ششود گمشراه  او حرکت واداريد تا و به  جا جابهخود  ترفندهاینیاز شما است با 

 .شما بیافتدکمین 

  و حساب شده عمل کند ديشر يشا   داشته باشد حوصله صبر و خودی  تیرانداز تکنیروی اگر

 .افتد یم ویقالب و به طعمه متخاصم  تیرانداز تکنیروی زود 

  هیچو استفاده کرد  توان یممتخاصم از هر حیله و حرکتی  تیرانداز تک نیروهایدر نبرد با 

 .باشد ینمنیرنگ شما عمل و در کار و گناهی  و ممنوعیتیو  یمانع

  و حتشی در   ها جنگگذشته در  های زماندر ) دشمن تو را به دوئل تیرانداز تکدر اين نبرد

در کششور   .خوانشد  یمش روابط عاشقانه يک طرف متخاصم طرف ديگر را به جنگ دو به دو فرا 

سر ماجرای عاشقانه طشرف مقابشل    بر سنده و شاعر معروف روسيروسیه الکساندر پوشکین نو

دعشوت   گلولشه رقیشب خشود کششته ششد(     اصشابت   بر اثر در اين دوئل را به دوئل دعوت کرد و
از چه کسی و تو بايد به دعوت او برای دوئل جواب دهی، اگر تو جواب ندهی پس  کند یم

 جواب دهد؟و مبارزه به اين دوئل که دارد  آن رانیروهای شما بجز تو توانائی 

 در ايشن نبشرد   و دارد، بايد اين مبارزه را تا آخر ادامشه داد  نوجود  یا نوشته نا در اينجا قانون

 .خواهد شدگران تمام خطرناک و برای شما  یئخطاهر شدن جايز نیست و خطا مرتکب 

  فکشر  و  ...متخاصم بايد فکر کرد بازهم فکر فکشر  تیرانداز تکنیروی با  یروياروو در نبرد

صبر حوصله کرد و  ...کرد و تصمیم صحیح گرفت و صبر و حوصله کرد، صبر حوصله کرد
 احساس کنید.با تمام وجود خود را متخاصم  تیرانداز تکنیروی شما سعی کنید که 

  مناسشب  او خوراکی  ،باشد حوصله یبو  صبر یبنبرد  های میداندر ی که تیرانداز تکنیروی

 .خواهد بودبرای مرگ 

  گلوله به حداکثر يک تا دو متخاصم بايد  تیرانداز تکنیروی با  و دوئلمبارزه و در نبرد

 .باشد یمممنوع  گلولهشلیک کردن و  گیری هدف بیشتر از اين وکرده شلیک سوی او 

جنگی  یها تجربهبه سوی هدف و  تیرانداز تک روی نشانه در دقت سرعت و در اينجا)
 (.ديآ یم او به کمک وی
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 «زبشده و مشاهری    تیرانشداز  تککه شما  دهد یمبرای نیروهايش توضیح  «واسیلی زايتسف

و حوصله و تحمل شما زياد است و اين ابزار و نکتشه   دیکن یمهستید که برای وطنتان کار 

 .شماستکار و عملیات  مثبت مهم

  خیلشی سشريع   مغز ششما  بايد  نهايی گیری هدفجهت  یریگ میتصمآماده شدن و برای
آس  تیرانشداز  تک «واسیلی زايتسف» یها نوشته دست)از . کار کندعمل و  بسیار سريع

 .روس در جنگ جهانی دوم(

نیشروی  و نبشرد بشا   درگیشری  بشرای دوئشل و   تشاکنون  گذششته  از پیوسشته   به وقوع یها جنگدر 

مختلف  های زمانو  ها مکاندر شرايط آب و هوايی و  یها اتیعملو متخاصم مبارزه  تیرانداز تک

هیچ مرز  ها دوئلنتیجه گرفت که اين نبردها و  توان یمانجام گرفته است و از تجربه گذشتگان 

 تیرانشداز  تشک نیشروی  و نخواهنشد داششت و ايشن    و محدوديتی در هیچ کجا و هیچ زمان نداشته 
 .قائل آيد تواند یمبر دشمنش است که  درتمنداز نظر فیزيکی قو  باهوشو  هو زبد ای حرفه

 رقیشب  تیرانشداز  تکنیروی موضع مخفی کمین برای مشخص و هويدا کردن  تیرانداز تکنیروی 

مشرور کشردن و   البتشه   ،دنش شده و موجشود اسشتفاده ک   هشناخت ترفندهایو  ها روشبايد از تمامی 

اتفشا   تشاکنون   هدر نبردهای گذشتکه  تیرانداز تکنیروهای جنگی  یها تجربه استفاده کردن از

 .باشد یم مؤثرمفید و بسیار  کار تازه انتیرانداز تکافتاده است برای 

و هشیچ بسشته   کشه   رسشید نتیجه اين  به توان یم انتیرانداز تکبا مرور وقايع و نبردهای گذشته  
و شته است متخاصم وجود ندا تیرانداز تک نیروهایبرای از بین بردن آماده  وپیچیده شده نسخه 

 ضعفنقاط  حتماا متخاصم بايد تیرانداز تکدر نبرد با نیروی  ،آمدنخواهد  به وجودهیچ وقت هم 

گردش و حرکشت و مکشان    حتماا کند یمدر هنگام روز نبرد  تیرانداز تک اگر او را شناخت، تو قو

پیدا و از ديدها و چشمان ناپديد  یها هيسابا حرکت نور خورشید  نبايد کرد وخورشید را فراموش 

اخشال  نیشروی   و ، بايد شرايط طبیعشی محشیط و منطقشه نبشرد و در آخشر روانشناسشی       گردند یم

 .کرد شناسايی یخوب  بهدشمن را  تیرانداز تک

متخاصشم   تیرانشداز  تشک نیشروی  به کار بشرد تشا    یترفندبايد  تیرانداز تکنیروهای در دوئل مابین 
با اعصاب وی بايد است به هر طريق ممکن  منظوربه نبرد با شما برآيد و برای اين  شودمجبور 

مغششوش و اعصشاب او را   را وی و مغشز  حشواس   ،بريزيشد  بشه هشم  اعصشاب وی را  کرده و بازی 

 کنید.و کالفه  دار حهيجر
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و کشافی   رداسشتفاده کش  نیروهای پیاده بعضی اوقات برای اين کار کافی است فقط از کاله آهنی 

بشه حرکشت    ريز خاکگذاشته و از با ی سنگر و و يا چوبی است کاله آهنی را بر سر دسته بیلی 

هر چند لحظه يک بار انجام دهیشد تشا   را کاله آهنی شلیک کند و اين کار اين تا او به  هدر آورد

و  هخسشت متخاصشم   یهشا  دبانيش دو  تیرانشداز  تشک نیشروی  اينکه تا  ،حالت تمسخر به خود بگیرد

 .شوندخطا دچار آنها  تا دهیدانجام  مرتباا را اين کارسعی کنید  و دنکالفه شوعصبانی و 

چنشین  در شته باششد  بلندی وجود دا یها علفو  زار بوتهاگر در منطقه نبرد پوشش گیاهی و 

 یا فاصشله در  تیرانشداز  تشک نیشروی  ان قطشار  هماز دو نفر بعضی اوقات  یها محل و ها مکان

  همديگر به دستدو سر ريسمان گرفتن و و يا طنابی ريسمان با بستن و مشخصی قرار گرفته 

در را ئی انسان جا جابهحرکت  ها علفدر میان با به حرکت در آوردن اين طناب گاهی  از و هر

در مقابل  توانند یمشما هم نیروهای کمکی و  کنند یمتداعی برابر ديدگان نیروهای متخاصم 

را بشه   ها علفمتخاصم به همین شکل عمل کرده و و نیروهای ديدبان  تیرانداز تکچشمان 

که فرد و يا افرادی از نیروهای متخاصم خیال کند  تیرانداز تکجنبش در آورده به شکلی که 

ششلیک   هشا  علفو اگر به سوی  باشند یمحرکت در حال  زیخ نهیس صورت  به ها علفدر بین 

کند کشه   متخاصم خیال تیرانداز تکرا به جنبش در آورده تا نیروی  ها علفدوباره د بايد نکن

و در  انشد  دهيش گردنیرو و يا نیروهشای متخاصشمش مجشروح    و هدف اصابت کرده گلوله او به 

نیشروی  و در اين وقت  باشند یمدر حالت غلط زدن و جان دادن  موجود در منطقه یها علف

تواند منتظر بماند و از طريق پريسکوپ اطراف محل موضشع مخفشی کمشین     می تیرانداز تک

درسشت   تیرانشداز  تکو حیله  ندترفد اگر رحوصله کبايد  .متخاصم را مناظره کند تیرانداز تک

اصابت  یا گلولهکه به هدف مورد نظرشان  کنند یمنیروهای متخاصم خیال  باشدعمل کرده 

از محل کمین و  ردهک یاطیاحت یبکه نیروی متخاصم  کرده است در اين صورت احتمال دارد

او را مورد و کرده  روی نشانهبه او  تواند یم تیرانداز تکدر اين وقت بیرون آيد و خود و اختفا  

 يکسره کند.او را و کار  ادهقرار دگلوله خود هدف 
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 (دهد یمرا نشان  ها علفدر میان  را تیرانداز تک)تصوير پايین استتار نیروهای 

 

نسشخه  بشا  را به صشورت اسشتاندارد و    ترفندهااين  دیتوان ینمدر منطقه نبرد  جا همهالبته همیشه و در 

و همیشه نسبت به مکان و زمان انجام نبرد و دوئل در اين عملیشات تغییراتشی    انجام دادپیچیده شده 

ه بايشد بشا نبشو  و فکشر خشود      است کش  ای حرفهزبده و  تیرانداز تکنیروی و اين آيد  می به وجودکمی 
 متخاصم اختراع و ابداع کند. تیرانداز تکانداختن نیروهای  مناسبی برای به تله یها لهیحها و رفندت

 تیرانشداز  تشک ی هانیرويک از اتفاقی  به صورتبسیار زيادی نوشته شده است که  یها مقاله

را در مقابشل ديشدگان    باشد یم قسمتی از شمايل خود را که اغلب قسمتی از لباس استتار او

و بشرای   کند یمشلیک او سمت دشمن به  تیرانداز تکداده و  دشمن قرار انداز تیر تکنیروی 

وی نشان دهد که مورد اصابت گلوله متخاصم را کند و  تیرانداز تکجلب توجه اينکه بیشتر 

دشمن  تیرانداز تکو وقتی که  کند یمت از سنگر به بیرون پررا  اش اسلحهقرار گرفته است 
نتايج  شیکیاپتدوربین با کمین خود مخفی موضع که از  کند یمسعی  ندیب یماين موضوع را 

وضع به مکانی ديگری در فاصله کمی از م تیرانداز تککار را ببیند و در اين فاصله زمان کوتاه 

کرده و متخاصم شلیک  تیرانداز تکنیروی رفته و با اسلحه زاپاس خود به  قبلیکمین مخفی 

زبده همیشه  تیرانداز تکنبرد جنگ و بنابراين  زم است که در مناطق ) .کند یموی را نابود 

 (.کند ایمحچند موضع مخفی کمین برای خود 
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نیروهای که است بوده زيادی موارد بسیاری تاکنون از گذشته در تمامی نبردها صورت گرفته 

و متخاصشم   تیرانشداز  تشک نیشروی   یهشا  توجشه به علت جلشب   ناشیکم تجربه و  تیرانداز تک

متخاصشم   تیرانشداز  تکاز نتیجه کار خود به تله ناشی  یشخصدروغین و هیجان  یها جهینت

 .اند گشتهگلوله وی نابود  افتاده و با

در مناطق جنگ و  تیرانداز تکنیروهای اوقات گاهی تاکنون از نبردهای صورت گرفته خیلی در 

بشا نششان دادن   در ايشن تئشاتر   آنهشا   .کنند یماز خود تئاتر کوچکی درست به صورت عمدی  نبرد

و کنشد  گلوله شلیک  آنانسمت به  تا کنند یمرا مجبور او  متخاصم تیرانداز تکبه نیروی  ويشخ
محل زبده و ماهر او از  تیرانداز تکسمت به متخاصم  تیرانداز تکنیروی گلوله به محض شلیک 

صورت مترسک که به شکلی جهیده بیرون  صورت عمدی به بر پشت بهمترسکی با خود کمین 

 تیرانشداز  تکنیروی و خود  ماندبباقی در کنار وی  تیرانداز تکو اسلحه  گیردبزمین قرار  به سمت

طشوری نششان   و بشا تکشان داد مترسشک     ردیش گ یمقرار زمین انسانی در گودی در زير آن ماکت 

ه و کشرد  خشورد بربه هدف  اش گلولهمتخاصم خیال کند که  تیرانداز تککه از فاصله دور  دهد یم

کشه   دهشد  یمش آن به شکلی ايشن تئشاتر را ادامشه     و باشد یمرقیب در حال جان دادن  تیرانداز تک
او نظر اندازد  نش به جان کندیمتخاصم به وی تیر خالص بزند و يا با دوربین اپتیک تیرانداز تک

 نيتشر  کوچشک اسشتفاده کشرده و بشا    مناسب از فرصت  ای حرفهزبده و  تیرانداز تکو در اين حال 

 .کند یمنابود بسته و خود  اسلحهگلوله  بهاو را متخاصم  تیرانداز تک یانگار سهلاشتباه و 

نیشروی  وضع مخفشی  پس از شلیک گلوله به سمت م تیرانداز تکدر بعضی اوقات کافی است که 

با حرکشت سشريع بشه موضشع مخفشی      ی خود مترسکی کار گذاشته و به جامتخاصم  تیرانداز تک

متخاصم  تیرانداز تک که  نیهمو  ماند یممتخاصم  تیرانداز تکت احرکمنتظر رفته و  خودزاپاس 
بايشد   اودر اينجشا   .هشد قشرار د رقیشب   تیرانداز تکو خود را در ديد  ندقصد شلیک به مترسک را ک

 از ايشن در نبردهشای گذششته    د،نش را نشابود ک  اوو د نکگلوله شلیک و  روی نشانهبه وی  درنگ یب

اسشتفاده  بسشیار   متخاصشم  تیرانشداز  تشک نیروی برای گمراه کردن  یها تلهو گذاشتن  ها کیتاکت

 جواب داده است.هم در عمل خیلی خوب که گرديده است 

بشدون مخفشی ششدن و     تشوان  یمش متخاصشم   تیرانداز تک نیرویبردن بین بعضی اوقات برای از  

نبشرد  جنگ و مناطق برای اين منظور در  .ه و نابود کردوی را به دام انداخت ،گرفتنکمین موضع 
داششتن  بشا   تیرانشداز  تشک نیروی و و موانع طبیعی وجود دارد  ها یبلند که پستی و یيها مکاندر 
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ششدن   جشا  جابشه  منطقه نبرد شروع بشه حرکشت و   یها نیزمو عوارض شناخت کامل از محل طبیعی 

بیشتر بشه صشورت تظشاهر بشه حرکشت کشردن بشرای گمشراه کشردن           وی شدنجا  جابهو اين  کند یم

بشه  به شکلی عمل کنشد کشه    کند یمسعی  تیرانداز تکنیروی در اينجا  .باشد یممتخاصم  تیرانداز تک

نیشروی   تشا و در تمام منطقه چرخیشده و حرکشت کشرده    که او برسد  متخاصم تیرانداز تکنیروی  نظر
 قشرار بگیشرد   ویبه سشمت  شلیک کردن و  روی نشانهمتخاصم در شرايط نامناسبی برای  تیرانداز تک

 .کندگلوله و شلیک  روی نشانهسوی وی سمت و به و در زمان کوتاهی در فرصت مناسب تا بتواند 

نیشروی   .دسشت يافشت  بشه پیشروزی    تشوان  ینمش متخاصم به راحتی  تیرانداز تکنیروی در نبرد با 

در ضمن و  تر حوصله باو  تر که بیش از ديگری با تجربه استکسی ی پیروز و موفق تیرانداز تک

جنگ و در مناطق  ،رقیب خود بکار ببرد تیرانداز تکنیروی  بیشتری برای گمراه کردن ترفندهای

بشه   تیرانشداز  تشک مناسب باشد بهتر است که نیروهشای   یجنگنبرد اگر موقعیت و شرايط منطقه 
حملشه  بشه  که بشرای ششکار    یها گرگقدرتمند مثل  خیلیو هماهنگی کامل صورت جمعی و با 

 را انجام دهند روی نشانهو  گیری هدفعملیات به سوی نیروهای متخاصم  زنند یمجمعی دست 

تجسشس  ی بشا نیروهشای   همکشاری گروهش  که برای دريافت نتیجه مناسشب   دهد یمو اين نشان 

 خواهد بود. بخش جهینت

د که نخیال کنآنها  بگذاريد ،متخاصم صداقتی در کار نیست تیرانداز تک نیروهایبرای مبارزه با 

از  یگروهش در منطقشه   که قرار دارد در صورتیرقیب  تیرانداز تکنفر نیروی يک  ايشاندر مقابل 
فرا را زير نظر دارند و منتظر آنها  مخفی مختلفی یها موضعاز  خودیزبده  تیرانداز تکنیروهای 

 تیرانداز تکگروه يک متخاصم  انتیرانداز تکاگر در مقابل گروه  .باشند یمزمان مناسب رسیدن 

 ششان را از گروهآنهشا   به صورت تکیاست سعی گردد به هر نحو ممکن  شته باشدخودی قرار دا

برای اين منظور از هر روش ( ها گوزنبه گله  ها گرگ)درست مثل حمله  ،کرده نیچ دستجدا و 

آمده است  نمنطقه نبرد و کمین به ذهنشاو يا در  اند داشتهو در نظر  دانند یماز قبل  که یممکن

 .دناستفاده کنمتخاصم  تیرانداز تک هاینیرو هیعل

به را تحت محاصره خود در آورده و آنها  خودی همگی بايد با هم يکی يکی انتیرانداز تکگروه 
 تیرانداز تکتمامی نیروهای البته د، ننابود کنرا آنها  و ردهو شلیک گلوله ک گیری هدفآنها  سمت

 .انفرادی انجام دهند یها کیشل توانند یمجمعی  وبه صورت هماهنگ خودی 
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درصد ششانس   مقدار زيادی کنند یمگروهی کار  به صورتوقتی که  یخود راندازیت تکنیروهای 

بشه  را و نبرد اوضاع جنگ  یها جبههدر است که و موقعیتی  یا لحظهو اين  ابدي یمافزايش  آنان

در دششمن   تیرانشداز  تشک ترور و از بین بردن نیروهای اين عملیات  ضمناا .دده یمنفع شما تغییر 

 راتیتأث برعکسدر روحیه ياران شما و  یمثبتاثرات روحی های آنان خورد و مناطق جنگی و زد

 .گذارد یمنیروهای متخاصم روحیه مخربی هم بر 

اين شهر در گذشته بشه  ) استالینگرادخیابانی شهر  یها جنگدر  یالدیم 19۴۲در تابستان سال 

رديشده بشود و   گ یگشذار  نشام  يوسف ويسارويچ جوگاشويلی بود(نام حقیقی او ) استالین سفيو نام

 ششهر بشود  ايشن   نام داشت پس از فروپاشی دولت شوراها به ولگاگراد که اسم قبلی استالین گراد

 تیرانشداز  تشک یروهشای  ن بشا  هشا  مدتروسی  تیرانداز تکنیروهای  رود ولگا( در کرانه تغییر نام داد

نفشر از نیروهشای   ک ي ها اتیعملدر يکی از اين  .را از بین ببرندآنها  درگیر بودند تا بتوانندآلمانی 

در روی جبهشه نیروهشای   تیربارچی شلیک مرگبار خود را  نفر آلمانی به همراهی يک تیرانداز تک

برای ايشن منظشور در    ،ددنقمع کرو و تعداد زيادی از نیروهای روسی را قلع  دادند یمانجام روس 

نیروهای  عاايسر گرفت یمآلمانی صورت  تیرانداز تکهر کجا که ترور نیروهای پیاده روس توسط 

ان بازمانده نیروی تلشف ششده روس در   قطار همو از  دنديگرد یمروس در آنجا حاضر  تیرانداز تک

 روی نششانه ششلیک و   کشه  کردند یمجو و پرس  سؤالآنها  قطار هم کشته شدنچگونه خصوص 

اتفشا  افتشاده اسشت و    و از چشه سشوی   چگونشه  به نیروی پیشاده روس   آلمانی تیرانداز تکنیروی 

آنان اين نیشروی   قطار همکه در هنگام اصابت گلوله به  گفتند یمدر جواب روس پیاده  نیروهای

در اينجا نیروهای روسی اعالم  .قرار داشته استدر چه حالتی بدن وی در کجا بوده و تلف شده 

همراه با رگبار ششلیک مسلسشل   آلمانی  تیرانداز تکنیروی صدای شلیک گلوله اسلحه کردند که 

 آلمشانی  تیرانشداز  تشک که صشدای ششلیک گلولشه اسشلحه      دیرس یم به نظرهمراه بوده و  ها آلمان

و  باشد یمآلمانی  تیرانداز تککمکی مسلسل نیروی از شده  شلیک یها گلولهاز صدای  تر کينزد

کشه گلولشه از   مششخص گرديشد   ه کاله آهنی نیروی پیاده گلوله بوج ربا توجه به محل ورود و خ

 تیرانشداز  تشک مخفی نیروی برای مشخص شدن مکان  و رديده استسمت با  به وی شلیک گ

و در  هبشرد به بشا   آلمانی  تیرانداز تکدر مسیر فرضی را روس کاله آهنی  نیروهایآلمانی  زبده

و  کنشد  یمش بشه کشاله آهنشی اصشابت     آلمشانی   تیرانشداز  تشک از سوی نیروی  یا گلولههمین حین 

را مششخص  آلمشانی   تیرانشداز  تشک گلولشه  سشیر  خط ششلیک   دقیقی به صورت روس تیرانداز تک

www.takbook.com



 جلد دوم -انداز )اسنايپر( تیر تک   □      ۲۰

آلمانی طرف هستند کشه   ای حرفه تیرانداز تکيکی از نیروهای که با  گردند یممتوجه  و دينما یم

و کرده خفه  خود قطار هممسلسل  یها گلولهشلیک خود را با صدای اسلحه صدای شلیک گلوله 

 آتشش  بنشابراين در وهلشه اول آنشان بايشد     ،مشخص نششود  کمین وی یتا مکان مخف پوشاند یم

 کنند.آلمانی را خاموش  تیرانداز تک قطار هممسلسل 

تخريب  یها ساختمانو در سايه  کردهروس حرکت  تیرانداز تکنیروهای يک نفر از  ترتیببدين 

در نزديکشی  ايشن مکشان   کشه   گردد یمی در مکانی مخفی پنهان به صورتشهر استالینگراد شده 

در روس  تیرانشداز  تکافراد کمکی  ضمنااو  قرار گرفته بودتیربارچی آلمانی  یاحتمالمحل مخفی 

 یتعشداد زيشاد  و  گرفتنشد  یمش قشرار  آلمشانی   مسلسلچیجايی که در ديد در ساختمانی  یها خرابه

و تیربشارچی   باششند  یمش در حال دويدن آنها  به شکلی که ،دهند یموی نشان  رامترسک مانکن 
به  هستنددر حال دويدن روسی ی پیاده هانیرو اينکه فراری به گمان یها مانکنآلمانی با ديدن 

در اين هنگشام موضشع مخفشی تیربشارچی      ،کند یمشلیک  یها گلولهرگبار  ها مترسکاين سوی 

و به سوی اين مکان مخفی قراولشروی   گردد یممعلوم هم روس  تیرانداز تکآلمانی برای نیروی 

را روسشی   هشا  مترسشک شلیک به ی و رو نشانهقصد  آلمانی یمسلسلچبار دوم  همین که کند یم

او را و  کرده گیری هدفاو را ديده و به سمت وی روس زبده  تیرانداز تک نیرویدر اينجا  کند یم

 .کند یمو نابود  دادهمورد اصابت گلوله قرار 

 (.دهد یمنشان را شهر استالینگراد  یها خرابهدر با لباس استتار زمستانی روس را  تیرانداز تک نیروهایزير تصوير )
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در میشان   او بشرد  یمش بشین  از را آلمشانی   تیرانشداز  تشک نیشروی کمکشی   روس  تیرانداز تکبعد از اينکه 

آلمشانی   تیرانشداز  تشک و خم شده به سمت موضشع مخفشی    خیز سینه به صورتساختمانی  یها خرابه

آلمشانی   تیرانشداز  تشک بشه سشوی موضشع مخفشی     روس  تیرانشداز  تشک از حرکت  پس .کند یمحرکت 

کشاله آهنشی    سشمت خودششان  آلمشانی بشه    تیرانشداز  تککردن حواس  معطوفان وی برای قطار هم

زبشده   تیرانشداز  تشک اما  ،به با  برده تا او را به وسوسه بیاندازند ویدر مقابل ديدگان  نیروهای پیاده را

پشس از مشدتی نیروهشای روسشی      ،شود ینمو گمراه  دهد ینمشان آلمانی به اين کاله آهنی توجهی ن

بشه ايشن    یا عالقشه آلمانی  تیرانداز تکباز هم  برند یممانکن مترسکی را در برابر ديدگان وی به با  
 تیرانشداز  تشک کشه   کند یمو اين بازی تا جائی ادامه پیدا  گردد ینمو گمراه  دهد ینمنشان  ها مترسک

در ايشن  و  ردیش گ یمش در پششت سشر وی قشرار     و سشانیده رآلمانی  تیرانداز تکبه نزديکی خود را روس 

 یهشا  خرابشه بشا ی  طبقات در را آلمانی  تیرانداز تکاز موضع مخفی خود مکان مخفی نیروی  هنگام

سشاختمانی جبهشه    یها خرابهبا ی با پريسکوپ خود از  آلمانی تیرانداز تکنیروی  ،ندیب یمی ساختمان

 تیرانشداز  تشک نیشروی  توسشط  بوده که خود از پشت سر  خبر یبنیروهای روس را زير نظر گرفته بود و 

 .رسد یم به هالکتو  هگرفت قراراصابت گلوله و  گیری نشانهروس مورد 

 

 تیرانداز تکنیروهای  که «К98к» ساخت آلمان مدل موزر ۶۲/۷ کالیبر تیرانداز تکمتعلق به اسلحه  با  ريتصو)

 (.باشد یمبرنو اسلحه معروف و يا  «G98к» اسلحه مشابهکه  کردند یماستفاده  جنگ جهانی دومآلمانی در 

موضشع   از دارد یبرمش زبشده آلمشانی را از میشان     تیرانداز تکروس  تیرانداز تک اينکه نیرویپس از 

 که بشه سشمت   ندیب یمخود از نیروهای پیاده آلمانی را در تیررس ديگر دو نفر خود کمین مخفی 

از میشان بشین   ابت کشرده و هشر دو را   صش اآنهشا   که به کند یمگلوله شلیک و  روی نشانههم آنها 

آلمانی رفته  تیرانداز تکروس به محل مخفی کمین  تیرانداز تکدر اين هنگام نیروی  ،دارد یبرم

 .آورد یمقرارگاه همراه خود به وی را به موزر و اسلحه غنیمتی 
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خاک کشور آلمشان بشا نیروهشای    در  ارتش سرخدر خالل جنگ جهانی دوم وقتی که نیروهای  

وجشود   یا زبشده ی خیلی دقیشق و  تیرانداز تکنیروهای آلمانی  میاندر  بودند جنگ درگیرآلمانی 

از  یهشا  هشدف بشه  فاصله خیلی زيشادی   ازدقیق  بسیاراو  کرد یمعمل  ای حرفهکه خیلی داشت 

 .کرد یمشلیک نیروهای روس 

به لنشز  حتی بود که با   یقدر  بهآلمانی  تیرانداز تکنیروی و شلیک گلوله  گیری نشانهدقت در  

با سرعت آلمانی  تیرانداز تکاين نیروی  .کرد یماصابت گلوله هم نیروهای روس  های پريسکوپ

ششلیک مرگبشار    گرفشت  یمش که در تیشررس و ديشد وی قشرار     یا جنبندهزياد به هر و دقت خیلی 

نیشز بشه خشوبی پنهشان و     وضع مخفی کمشین او  لباس او خیلی خوب استتار شده بود و م .کرد یم

او در پناه صدای رگبار مسلسل ششلیک   .شد ینماو ديده  رو هیچ ضعفی در کا بود رديدهگاستتار 

به صورت او صدای شلیک گلوله  ،شد ینمو ديده او به هیچ وجه مشخص  آتش اسلحه ،کرد ینم
از فاصشله  آلمشانی  زبده  تیرانداز تککه  دیرس یمبه خیال نیروهای روس و  شد یمشنیده  یا خفه

تشا   خشورد  ینم هیچ مترسک مانکنی همفريب و  کند یمگلوله شلیک و  روی نشانهخیلی دور 

تلفات زيشادی بشه نیروهشای     آلمانی تیرانداز تکنیروی اين  .کرد شناسايیمحل وی را  توانب

جنگشی   یا منطقهدر  یهاز نیروهای ارتش روسبه حدی يک هنگ  ه بودارتش سرخ وارد کرد

 سلبآنها  ازقدرت پیشروی  ی شده بودند وو یها گلولهو شلیک  ها یرو نشانه ریگ نیزممزبور 

وی را کمشین  وضشع مخفشی   منتوانستند هم روس دقیق  یها دبانيدنیروهای و بود  گرديده
و نیروهشای پیشاده    ديش گرد یم دهيفا یب یا تلهديگر استفاده از هر نوع  کم کم .کنندمشخص 

هم  یا لحظهجستجوی خود را ادامه داده و آنها  اماروس را حسابی گرفتار و درمانده کرده بود 

متوجه محلی مابین دو  روس تیرانداز تکنیروهای ديدبان و  يک روزاينکه تا  شدند ینمغافل 

در نیروهای آلمانی  که توسط یيها نیمدر پشت میدان درست  ها روسو  ها آلمانجنگ جبهه 

به جا  یها اشغالدر آنجا مقدار زياد صندو  خالی مهمات و  ،کاشته شده بودند گرديدندمحل 

 .وجود داشتاز محل و موضع نیروهای آلمانی  ماندهو باقی 

بشا  در هنگشام ششب   کشه   دهشد  یمدستور جنگی مزبور واقع در منطقه نیروهای روس ی هفرماند 
با کمک يک گروه  و کنندو باز  یساز پاکمیدان مین  بینکمک نیروهای تخريب مسیری را در 

از آنجا به سوی جبهه نیروهای آلمانی محلی کشه مشورد نظشر آنشان بشود       تیرانداز تکاز نیروهای 

 جشا   همشان در  رسشند  یمش وقتی به محل مورد نظر و  دهند یمدستور را انجام آنها  ند ونحرکت ک

 بشه صشورت  کشه   ششوند  یمش آلمشانی   نیروهشای يک نفر از متوجه  سحروقت  و در زنند یمکمین 
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بشازجوئی  در و  هوی را دسشتگیر کشرد   عاايسشر نیروهشای روس   .ديش آ یمش آنهشا   به سشوی  خیز سینه

برای گمراه کشردن نیروهشای روس    اوکه  کند یمنیروی اسیر شده آلمانی اعالم  اواز مخصوص 

( هشا  آلمشان از جبهه جنگ  باقی مانده یها اشغالاز اين مکان )محل  یمتر 1۰۰-15۰در فاصله 

را بشه سشوی خشود جلشب     آنها  و نظرگمراه که نیروهای روس را  دهد یمخود را به شکلی نشان 

 یهشا  آشغالآلمانی که موضع مخفی کمینش در زير  تیرانداز تکنیروی و در همین حین  کند یم

بشه  مرگبشاری   یهشا  کیششل قرار داشته آلمان  جنگی ارتشباقی مانده از مهمات  یها و صندو 

 .دهد یمسوی نیروهای هنگ روسی مستقر شده در منطقه نبرد انجام 

برای خود مهیا   ها صندو آلمانی موضع مخفی کمین خوبی در میان اين  تیرانداز تکنیروی اين 

به سمت جبهه نیروهای روس تعبیه کرده و منفذ سوراخ  یتعداداين مکان مخفی از و بود کرده 

بشه   هشا  سوراخاز داخل اين  نیروهای روسدر هنگ  یها هدفدر زمان مناسب با پديدار شدن و 

 یهشا  صندو در میان هم و دود و آتش ناشی از شلیک گلوله  کرده یمگلوله شلیک آنان سمت 

 یهشا  گلولهو صدای شلیک  رفته ینمو به بیرون  ديگرد یمباقی مانده پخش  یها آشغالخالی و 

دريافشت ايشن اطالعشات از اسشیر     بعشد از   .است دهيگرد یمهم در میان آن همه وسیله خفه وی 
درست کرده و برای خويش کمینی مخفی موضع  جا  هماندر روس  تیرانداز تک نیروهایآلمانی 

 .مانند یمآلمانی  ای حرفهزبده و  تیرانداز تکآمدن نیروی  در آنجا پنهان شده و منتظر

او  ،شود یمآلمانی پیدا  تیرانداز تکنیروی کله  و سردر سحرگاه پس از گذشت مدت زمان کمی  

کشه توسشط    کشرد  یمش حرکشت   یا شدهبه سمت موضع کمین خود به آهستگی و به صورت خم 

که  ردیگ یماز سمت پهلو مورد هدف و شلیک گلوله قرار و  شناسايیروس  تیرانداز تکهای نیرو

 وقت  آنو  برند یماز بین او را آلمانی  تیرانداز تکبه اصابت گلوله  و روی نشانهبا نیروهای روس 
 نیروهای روس مستقر در اين هنگ توانستند نفس راحتی بکشند.
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 (دهد یمجنگ جهانی دوم نشان  در تيمأموررفتن به حال  درر با لباس استتا راان آلمانی تیرانداز تکزير  عکس)

 

کشه بشه سشرعت    اين بشوده   اند برداشتهکه نیروهای روس قدم اصلی و مهم عملیات ذکر شده در 

و خیلی سريع وی را بازجوئی و از او  هدستگیر کرد محل مورد نظر دررا لمانی آنیروهای  يکی از

 آورنشد  مشی  به دستآلمانی  تیرانداز تککمین نیروی در مورد موضع مخفی ی منداطالعات ارزش
 .گردد یمآنها  عملیاتآمیز که منجر به انجام موفق 

در خشاک آلمشان    بشا موفقیشت  ديگری  عملیاتروس  تیرانداز تکنیروهای در جنگ جهانی دوم  

وقتی که يک گروه تجسس و گشتی روس به همراهشی   ،باشد یمکه بدين شرح  دهند یمانجام 

در محلی به  کردند یمدر میان دو جبهه جنگ حرکت و جستجو  تیرانداز تکنفر از نیروهای يک 

را پیدا که مقداری پوکه خالی و تکه کاغذی  خوردند یبرمآلمانی  تیرانداز تکموضع مخفی کمین 

و شلیک بشه سشمت نیروهشای     روی نشانه یها جهتکه در روی آن فاصله و مسیرها و  کنند یم
مخفشی و کمشین و    یها موضعتعدادی از نین روس را تا محل کمین خود مشخص کرده و همچ

 رد و بود و با توجه بشه  رديدهآلمانی هم در روی آن کاغذ ترسیم گ تیرانداز تکان قطار هماختفا  

همشان  روس در  تیرانشداز  تکو گشتی آلمانی نیروهای  تیرانداز تکاز نیروی تازه آثار به جا مانده 

بشه  آلمشانی   تیرانداز تکنیروی وقتی که سحرگاه روز بعد  در ،مانند یموی منتظر کمین زده و جا 

 شکمیشن  وضشع مخفشی  توسشط نیروهشای روس در م   ديگرد یمبه آنجا نزديک  خیز سینه صورت

به از موضع مخفی کمینش او که  گردد یممعلوم فنی مناسب و پس از بازجوئی  شود یمدستگیر 
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مختلفشی   هشای  مکشان در خشود  برای راحتی کشار   و کرده یمگلوله سوی نیروهای روسی شلیک 

تشا  ششده  محاسشبه   یهشا  فاصشله مسشیرهای مختلشف و   در مشورد   زم با اطالعشات  را کاغذهای 

ی بشر جشا  خشود  مخفشی  کمشین   ورد نظشر مش  هشا  مکشان در در جبهه نیروهای روس را  یها هدف

 .شود یمان وی قطار همکه باعث لو رفتن مکان او و  گذاشته یم

وضشع  در مکشه   کند یمسعی  ای حرفهخبره و  تیرانداز تکدر مناطق جنگ و نبرد همیشه نیروی 

در محشل  را نبايشد هشیچ عالمتشی    حتشی   .ی نگذاردبر جاهیچ چیزی را هرگز  خودکمین مخفی 

مخفشی  ی موضشع  تیرانشداز  تکنیروی که نشان دهد در اينجا  گذاشتهبر جای خود مخفی کمین 
در زير همان جا يا در و آوری  شده را جمع صرفم یها پوکهسعی گردد  .گرفته بوده استکمین 

 .کندکرده و مخفی حمل ی ديگری و يا به جا دفن خاک

زبشده و مشاهر    تیرانداز تک، برودکمین مخفی  موضعنبايد همیشه به يک  تیرانداز تکنیروی 

برای خود کمین مخفی  یها موضع ی راه فرار وزيادتعداد همیشه است و  گر لهیحمثل روباه 

مخفشی  موضشع   مورد نظر های مکانيکی از اين صورت نیاز در در  بارو هر  ردیگ یمدر نظر 

و بر  یانگار سهل ه علتب تیرانداز تکگذشته خیلی از نیروهای  یها جنگ در .ردیگ یمکمین 
در منطقه نبرد به دردسر بدی  ددال بر وجود موضع مخفی کمین خو یها عالمتجا گذاشتن 

برای استفاده به که  یديگر زمانو در خود کمین مخفی پس از ترک کردن موضع و  اند افتاده

و يشا نشابود   بشه اسشارت گرفتشه     رقیبنیروهای توسط  گشتند یمباز کمین موضع مخفی اين 

گاهی از اين کمین وی و با آموضع مخفی  ديدناينکه نیروهای دشمن با توجه به يا  شدند یم

انفجاری  یها تلهکمین آن موضع مخفی در  گردد یمبه اين محل باز  تیرانداز تککه نیروی 

مورد ديگری  در .است دهيگرد یم تیرانداز تککه باعث از بین رفتن نیروهای  گذاشتند یمکار 
( سينو دستکمین خود يک کاغذ )نقشه وضع مخفی روس در م تیرانداز تکيک از نیروهای 

بعد و بود  کرده مشخصرا لمانی آکمین نیروهای  یها محلآن ی روکه در  گذارد یم یبرجا

سشر راه  بشر  و  پیشدا کشرده  نیروهای گشتی و تجسس آلمانی ايشن کاغشذ را    روز شبانهاز يک 

 تیرانشداز  تشک نیروهای  .کنند یمه و نابود روس کمین زده و وی را به گلوله بست تیرانداز تک

نخوری  درده و بهیچ وسیله کوچک  نبردو  جنگ در منطقه ند کهخاطر بسپاربه بايد همیشه 

موضع مخفی کمین از اين آنها  که کند یمو ثابت  باشد یمدر آن  آنانوجود را که نشانی از 
 د.نجای نگذار بررا  کنند یماستفاده 
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 (دهد یمجنگ جهانی دوم با اسلحه موزر را نشان  یها جبههش در قطار همآلمانی و  تیرانداز تک)تصوير زير 

 

در نبردی میان نیروهای ارتش روس و نیروهای ارتش آلمشان  در هنگام میالدی  19۴3ر سال د

 نفشر  نیروهشای گششتی روس يشک   در کشور اکراين در هنگشام ششب   واقع  «پلتاوا»نزديکی شهر 

که نیروهشای  ترسیده بود  شدت  به اين جاسوس ،آوردهخود جاسوس را دستگیر کرده و به سنگر 

بشاز   ار او یهشا  دسشت و  کننشد  یمبا وی برخورد و مهربانی با رئوفت آنها  ،وی را آرام کردهروس 

و ده یبیشرون کشش   کردن وی گذاشته بودند صدا یبکه برای  یا پارچهکرده و از دهان وی گلوله 

گرديشد   آرامکه ايشن اسشیر   مدتی گذشت از  بعد ،ندينما یمنخ سیگار به وی داده و او را آرام يک 
 تیرانشداز  تشک چند وقتشی اسشت يشک گشروه     که  دهد یماو توضیح  کند یمشروع به سخن گفتن 

جنشگ    جبهشه  در قشبالا آنها  البته ؛اند نمودهعزيمت جنگ جبهه از به اين قسمت آلمانی  ای حرفه

 هنیروهشای ارتششی روسشی   ترورهشای زيشادی از   حسشاب آنهشا    شمارهو در  اند کرده یمکار  یديگر

و حسشاب  عشالی   ، خیلی خشوب و کنند یمعمل  ای حرفهخیلی آنها  که دهد یماو ادامه  ،باشد یم

 ای حرفشه خیلشی  بشه طشور    تیرانشداز  تکاين نیروهای  .کارند محافظهخیلی آنها  ،کنند یمشده کار 

و بشه   ششوند  ینمگمراه ديدن هیچ مترسکی  ابآنها  .کنند یممخفی و استتار موضع کمین خود را 
بشه  آشنا هسشتند و  روس  تیرانداز تکنیروهای  و با هر حیله و کلک دهند ینمشان نای  توجهآن 

از  یخوب  بهفرد اسیر شده متوجه گرديد که نیروهای روس که وقتی و  شوند ینموجه گمراه  چیه

ان تیرانداز تکعملکرد  خوبیبه او کشتن وی را ندارند و و اذيت آزار قصد  و اند کردهوی پذيرائی 

مشورد   یهشا  روشاز  و کند یمتوضیح و تشريح را آنها  نظامی یاتکامل عملآلمانی را با جزئیات 
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او همچنشین توضشیح    .کنشد  یمش بسشیار  صحبت  تیرانداز تک یها گروه، از عادات اين هاآناستفاده 

 یبشرا منطقشه نبشرد   در طبیعت  دوسايل موجوان همیشه از تیرانداز تکفرمانده اين گروه  دهد می

ايشن گشروه از نیروهشای    که  دهد یم توضیح او .کنند یماستفاده ش تیرانداز تکگروه  استتار افراد

موضشع  بشرای اسشتتار   موجود در منطقشه  و شاخ برگ درختان  ها علفبیشتر از آلمانی  تیرانداز تک

 کمشین مخفشی  موضشع  موقعیت به همین علت است که  کنند یماستفاده  انافرادشمخفی کمین 

 .گردد یممشاهده  روس انتیرانداز تکديدبان و کمتر توسط نیروهای آنها 

مخفشی   موضع مرتباااو  ،کند یمعمل  ای حرفهخیلی زبده و مانی لآ تیرانداز تکگروه اين انده فرم
 بشین دو اغلب در منطقه آزاد آلمانی  تیرانداز تک، اين نیروهای کند یمرا عوض نیروهايش کمین 

در غرب منطقه بین دو جبهه جنشگ را  ) کنند یم برپارا  شانموضع مخفی کمینجنگ خط جبهه 

ششان  کمینموضع  طبیعی صاف و بدون عوارض یها کانالاغلب در آنها  ( وگويند میمنطقه آزاد 

پشته زمین و يا آنها  که در پشت محل کمین کنند یمهمیشه سعی  و کنند یمو استتار مخفی  را

ايشن   .کننشد  ینینشش  عقشب که در مواقع خطر بشه راحتشی بتواننشد     داشته باشدترانشه قديمی قرار 

و مهیا  که مکان کمین خود را طوری درست  کنند یمهمیشه سعی آلمانی  تیرانداز تکنیروهای 
ی بلنشد زمینش  و در سايه پشته قرار گیرد آنها  خورشید در پشت سر یها اشعهو تابش  نورکنند که 

و تشابش  نور طوری که  کنند یمدرست کمین خود را مخفی موضع  ردکه در منطقه نبرد وجود دا

که  کنند یمسعی همیشه آنها  نیروهای روس تابش داشته باشد و خورشید به چشمان یها اشعه

اگشر موضشع   و شاخ و برگ درختان قرار بگیريد و يشا   یها بوتهدر میان آنها  کمینمخفی موضع 

همه طرف با شاخه و از  کنند یمسعی  ديی واقع گردکمینشان در منطقه بدون درخت و بوته زار

 یهشا  موضشع از اين همیشه آنها  و کنندخود را پنهان و استتار مخفی برگ درختان موضع کمین 
 .دهند یمعملیات ترور نیروهای روس را انجام  خودمخفی 
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 (است گرديده استتار به خوبیکه  دهد یمنشان  جنگلیدر  ان راتیرانداز تککمین مخفی  موضعزير تصوير )

 

فرمانشدهی   قشرار داده نیروهای روس در اختیار که فرد اسیر شده  یمتیق یذبا توجه به اطالعات 

  1:۲5۰۰۰ با استفاده از نقشه مقیاس بشزرگ و  هتصمیم قاطعی گرفتروس  تیرانداز تک یها گروه

 ها یبلند تمام پستی و دقت بهدو طرف جنگ و محل کمین نیروهای آلمانی  یها جبههاز محل 
دسشتور  روس  تیرانداز تک يک گروهبه و شبانگاهان ه را بررسی کردمنطقه نبرد ها  هو تمام ترانش

هشای قشديمی    خاک و ترانشه یها پشتهجنگ در پهلوی  یها جبهه یسمت جنوب درکه  دهد یم

 خود در نظر بگیرند. مخفی کمین برای موضعو مخفی 

در فصشل  به شدت گرم و شرجی )در نیمکره شمالی روز در هوا وقت فصل تابستان بود و  آندر 

خورشید در روز و گرم شدن ششديد و وجشود    نور ساعت ۲۰به علت وجود تابش بیش از تابستان 

يا داخل  و اگر در نزديکی و گردد یم و گرم شرجی به شدتفراوان هوا  یها اچهيدرو  ها رودخانه
 کمشین مخفشی   در موضع برای افرادی کهو  شوند یم دردسرسازهم  یها پشهجنگل باشید نیش 

و توجشه گشروه    (طلبشد  یمش  رای صشبر حوصشله زيشاد    ودر ايشن منشاطق    ديشدبانی  اند نشسته خود

نیروی آلمانی چند روز قبل که  یا محدودهدر  باايتقرنبرد  ان روس به جايی در منطقهتیرانداز تک

محشل تقريبشی   های قديمی  و ترانشهخاک  یها پشتهکنار آنجا در  ،گرديد ندبودکرده  دستگیررا 

در روی زمشین کاششته    یيهشا  بوته دیرس یم به نظرکه  بودلمانی آ تیرانداز تکگروه موضع کمین 

 دیرسش  یمش  به نظرشده بود و و پالسیده  پژمردهدر زير نور آفتاب  ها بوتهاين  یها برگو  اند شده
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 بشه نظشر  گیاهشان ششاداب    یهشا  بوتشه امشا کمشی دورتشر     .اند شدهپژمرده  یآب یباز  ها بوتهکه آن 

و  هشا  بوتشه  سرششاخه کاشته شده به سمت نیروهشای روس   یها بوتهو در مقابل اين  دندیرس یم

مشزاحم   تشا کرده بودنشد   هرس به خوبیموضع مخفی احتمالی کمین را بلند موجود در  یها علف

در کمی دورتر و  نگردند ها آلماناحتمالی  تیرانداز تکنیروهای  تیراندازیو  گیری هدفبانی و ديد

ان روس تیرانشداز  تشک و  بلند و دست نخورده وجشود داششت   یها علفهنوز  ها علفنزديکی اين 

آلمشانی   تیرانداز تککمین نیروهای مخفی  وضعحدسشان درست از آب در آمده بود اين مکان م

 ها علفبا داشتن  های مکانهمیشه در چنین  .بودآنها  و محدوده هرس شده شعاع تیراندازیبود 
خروجی گشاز   فشار اسلحه و سرعت گازهای خروجی وگلوله در هنگام شلیک  بلند یها بوتهو يا 

همیشه زبده  انتیرانداز تکو بنابراين آورد  میبه جنبش و حرکت در را  یها بوتهو  ها علف باروت

متخاصم  یها دبانيدتا از سوی  کنند یمرا هرس  ها علف شان اسلحهتا شعاع چند متری از لوله 

 .مشخص نگرددمعلوم و آنها  کمینمخفی موضع 

شايد يک نفر از اينکه تا  نندینش یمخود به انتظار کمین مخفی  وضعروس در م تیرانداز تکگروه 

کشه   اختفا  خود خشارج گشردد   و از محل کمین و دوشاز گرما کالفه  آلمانی تیرانداز تکنیروهای 
آلمانی به آهستگی از کمشین خشود بشه بیشرون      تیرانداز تککه  کشد ینمطول به زياد آنان انتظار 

در ايشن وقشت    ،ششود  یمش روانشه   یخشود   جبهشه  بشه سشمت  خشود  خزيده و در سايه تپه پشت سر 

در  .بخششد  یمش روس وی را مورد هدف گلوله خود قرار داد و بشه زنشدگی وی پايشان     تیرانداز تک

در در همان نزديکشی  را آلمانی  انتیرانداز تکفرد ديگری از گروه روس  تیرانداز تکزمان همین 

ايشن   ،او گودال نه چندان عمیقی کنشده  ،پنهان گشته بود شیوهکه به همان  ندیب یم یا تپهسايه 

درختان  یها برگشاخ  و ها بوتهمحل کمین را با اين  روی بود و ویکمین موضع مخفی گودال 
سشمت   جلشو و سمت خود کمین وضع مخفی اطراف مرا در  ها علفتمامی استتار کرده بود و 

از  یا تکهروس  تیرانداز تکنیروها  ،بودهرس کرده  چند متریرا تا شعاع راست سمت چپ و 

که بر آن تابش را بر سر چوب کرده و از محل ديگری در برابر نور خورشید  یا شکستهآينه 

در همین لحظه و  به وی نشان دادهرا  ديگرد یماز آينه انعکاس نور خورشید و موجب  کرد یم

آلمانی را  تیرانداز تک انکمینشمخفی از موضع پريسکوپ طريق روس از ديگر ان تیرانداز تک

آلمانی بشه   تیرانداز تک خورشیدنور تابش  سانعکابه محض ديده شدن  و بود هزير نظر گرفت
اسشت   ها روس تیرانداز تکتابش انعکاس لنز دوربین اسلحه  کرده یمسوی آن نور که خیال 

مخفی  وضعم نزديکیدر  ها علفخوردن تکان با شلیک گلوله و کمی  ،کند یمگلوله شلیک 
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در ايشن هنگشام    ،گشردد  یمش مششخص  آلمشانی   تیرانداز تکمخفی مکان  به خوبیکمین وی 

در خود  یمتر یلیم ۶۲/۷موسینای  دار نیدورب تیرانداز تک یا اسلحهان روس با دو تیرانداز تک

با و وی را  کنند یمشلیک آلمانی  تیرانداز تکنیروی به محل کمین  ها بوتهيک زمان به زير 

 .کنند یمآتشین خود نابود  یها گلوله

و  کننشد  یمتصرف  تحت اختیار نیروهای آلمانی رامناطق از چند روز نیروهای ارتش روس  پس

و  گردند یممواجه تلف شده بود  شدر موضع مخفی کمینآلمانی که  تیرانداز تک در آنجا با جسد

آلمانی از اين منطقه خشارج گششتند و ديگشر در ايشن      تیرانداز تکنیروهای  اين اتفا  بقیهپس از 

 .شوند ینم نواحی پیدا

 ،نام داششت  «ايوان کولبرتینوف»هانی دوم جهای معروف روسی جنگ تیرانداز تکيکی ديگر از 

 ۴۲۸ششکار   اعالم شده در پرونده او یها گزارشبه بومی منطقه سیبری بود  یها یشکارچاو از 
که يشک بشار    ديگو یمو  کند یمتعريف ايش را خاطرهيکی از او  .باشد یملمانی آاز نیروهای نفر 

از موضع مخفی کمین خود متوجه چند نفر از نیروهشای آلمشانی   جهانی دوم جنگ  یها جبههدر 

بشا خشودم    ديش گو یمش او  ،مهمات از کامیونی بودنشد  یها صندو گرديدم که در حال خالی کردن 

ششفق قطبشی    یزود  بشه لعنتشی   یهشا  ستیفاششروع به صحبت کردن کردم و گفتم صبر کنید 

)در مناطق شمالی کره زمین در هنگام شب نورهشای رنگشارنگی در افشق     کنم یمبرايتان درست 

آنها  برای ديدن دکه به شفق قطبی معروف هستند و هر سال تعداد زيادی جهانگر شوند یمپیدا 
از کشامیون  آخرين صندو  را  تامن منتظر ماندم ( کنند یمبه مناطق شمالی کره زمین مسافرت 

زائشی قشرار دادم و بشا     فشنگ آتشش  ام اسلحهدر خشاب  حالکنند در همین و پیاده تخلیه ارتشی 

انفجار مهیبی صورت گرفت و تعشداد زيشادی از   مهمات  یها صندو کی از يدقیق به  روی نشانه

 گرديده و از بین رفتند.مهمات به هوا پرتاب  یها صندو  به همراهاشیستی نیروهای ف

موضشع   «زايتسشف واسشیلی  »زبده روس  تیرانداز تکجنگ جهانی دوم   جبهه ی ازی ديگردر جا
به سمت چشپ   خیز سینهبرای اين منظور او  .ردیگ یمرا زير نظر آلمانی  تیرانداز تکنیروی  کمین

ه نداششت آلمانی  تیرانداز تکمحل ديد کاملی به  که رود یممکان مرتفعی با ی نیروی آلمانی در 
انتظار نتیجه خشودش  صبر و  ها ساعت ديگو یماو  .گرفته بودولی در مسیر حرکت وی قرار  است
بشا افسشری از   همشراه  برگشت از موضع مخفی کمینش  در حالآلمانی  تیرانداز تکنیروی  ،را داد
کشردن  صحبت در حال در حالی که اسلحه خود را به پشتش آويزان کرده بود وهای اس اس رنی
ای در مدت  در خم ترانشهکه  ديگو یمزايتسف  ،بودندخودی نیروهای به سمت مواضع حرکت و 
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را ديده و از مکان مخفشی  آنها  من ،در ديد و تیررس من قرار گرفتندآنها  هر دوی کوتاهیزمان 
را قبشل از  آنهشا   کشردم و گلوله شلیک نفر آنان نشان روی و  به هر دواندکی  با فاصله زمانخود 
در ادبیشات کالسشیک   ، ستم و نقش بر زمین کردمفرصت پنهان شدن پیدا کنند به گلوله ب اينکه

( شناسشند  یمش را هم به اين نشام   متخاصم تیرانداز تک)نیروی از بین برنده  تیرانداز تکبرای کنتر 
در در خیلی از کشورهای جهان که بعد از جنگ جهانی دوم  اند نوشته یخاص یها روشفرمول و 

 است. دهيگرد یمان تدريس تیرانداز تکو دروس نیروهای آموزش  یها دورهو  یها کتابتمام 

در جنشگ جهشانی دوم   ان آلمشانی  تیرانشداز  تشک و ان روس تیرانداز تکديگری از درگیری بین  روايت
گروهشی از نیروهشای   جنشگ   یهشا  جبهشه مقشدم   وطخطيکی از در که اتفا  افتاده است بدين شرح 

محشل   نشد بود درسشت کشرده  و بشرای خشود انتخشاب    مناسبی کمین مخفی  موضعآلمانی  تیرانداز تک
نیروهشای  سشنگرهای  جبهشه و  در نزديکی و پشت میدان مین مقدم خط  ینزديکدر واقع آنها  کمین
و بشرای از بشین   درست کرده بودنشد   یبتونسنگرهای  ازرا مخفی اين موضع آنان  .قرار داشتخودی 

يکی از نیروهای ارتشش روسشیه در    که  نیهم و نشستند یمبه انتظار در آنجا بردن نیروهای روس  از
بشا چنشین    بردنشد  یمش را از بشین   اوخشود  دقیشق   گیشری  نشانهبا آنان  گرفت یمقرار آنها  ديد و تیررس

داده ششده کشه    تيش مأموران روس تیرانشداز  تشک بشه گروهشی از   از طرف فرمانشدهی جبهشه   وضعیتی 
 .از بین ببرندجبهه خط مقدم در را کمین نیروهای آلمانی مخفی  یها موضعسنگرها و 

عشادات و  آنهشا   قشرار دادنشد،  خشود  بررسشی  نظر را تحت ان روس به دقت محل مورد تیرانداز تک
ان آلمشانی در  تیرانشداز  تککه  کردندو مشخص  گرفتند زير نظران آلمانی را تیرانداز تککارهای 

در ، گردنشد  یمخودی بر  نیروهای سمتبه  خیز سینهبه صورت زمان مشخصی برای صرف نهار 
و ششروع بشه خنثشی کشردن      همین نزديک گرديشد  نبه میدا شب نیروهای تخريب روسی هنگام

نزديکی موضع مخفی معبری را برای رفتن تا و مشخص کردند  یدر مسیرشده کاشته  یها نیم
خشالی بشود    بتشونی نیروهشای آلمشانی    وقتی کشه سشنگر   هنگام شبدر  ،نیروهای آلمانی گشودند

بشا لبشاس اسشتتار کامشل و بشه       تیرانشداز  تکتخريب روس با همراهی يکی از نیروهای نیروهای 
 آلمشانی نزديشک   تیرانشداز  تشک محل مخفشی کمشین نیروهشای    سنگر بتونی به  خیز سینهصورت 
 یمتشر  یلیم 1۲۰ یا گلولهسنگر مخفی نیروهای آلمانی چند بتونی در زير قطعات آنان  ،گرديدند

قرار دادند و کلیشد چاششنی   بود حفر شده  ی که توسط آناندر گودالو خمپاره در زير سطح زمین 
 پوششاندن و که نیروهای آلمانی قادر به ديدن آن نبودنشد  را با برگ کاغذ سفیدی  ها گلولهانفجار 

در  ديش گرد یمش روس مشاهده  تیرانداز تکنیروهای از فاصله دور به راحتی توسط  اين کاغذ سفید
در اينجشا   ندود برگششت وضع مخفی کمین خآلمانی به م تیرانداز تکروز بعد و اول صبح نیروهای 
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بشه  اسلحه و اصابت آن و شلیک دقیق گلوله  روی نشانهروس با  تیرانداز تکيک نفر از نیروهای 
 یها گلولهباعث انفجار را به کار انداخته و در يک لحظه  ها خمپاره یها گلولهکاغذ سفید چاشنی 

 قطعاتبا همراه آلمانی  تیرانداز تکنیروهای بدن از شدت انفجار صورت گرفته  ،گرديد ها خمپاره
در اين قسمت روس ارتش نیروهای اين منطقه امن و  ها مدتتا  و گردند یمبتونی به هوا پرتاب 

 .کشند یمنفس راحتی جنگ  جبههاز 

متوجه ريشه نیروهای روس در محل مسطحی جهانی دوم جنگ  یها جبههدر جای ديگری در 
کمشین  مخفشی  موضشع   اسشتتار از آن بشرای   دیرس یم به نظرکه گرديدند  ای از جا درآمدهدرختی 

جبهشه  متشری از   ۴5۰بشاا يتقر فاصشله ايشن ريششه درخشت در     ،شود یمآلمانی استفاده  یها دبانيد
زبشان فارسشی بشه     در) Deshaka «دششکا »روس با تیربشار   ینیروها ،نیروهای روس قرار داشت

 بریکشال ) یمتشر  یلیم ۷/1۲ یها گلولهرگباری از به اين ريشه درخت  (نامند یم «دوشیکا»اشتباه 
اينجشا  در و  غلتشد  ینم زمین ر رویاما ب خورد یمتکانی  درخت ريشه ،کنند یمشلیک  اينچی( 5۰

خیلی محکم بشه جشايی بسشته    درخت بايد که اين ريشه آيد  میپیش  سؤالاين برای نیروهای روس 
بسشته  محکشم  آلمشانی   تیرانشداز  تشک نیروی  کمینمخفی  وضعو به احتمال زياد بر روی م باشدشده 
نیروهشای روس  بشه ديشدبانی و کمشین    آلمشانی   تیرانشداز  تکيکی از نیروهای و در زير آن  استشده 
زيشر نظشر   را نیروهشای روس   یسشنگرها و جبهشه  منطقه خود ه است و با استفاده از پريسکوپ نشست
و در جشايی  درخشت  در زير ايشن ريششه   که  شود یممعلوم و آيد  می درب آحدس آنان درست از  ،رددا
روس بشرای از بشین    تیرانشداز  تشک نیروی  ،رار گرفته استآلمانی ق تیرانداز تکاختفا  محل  یخطر یب

 یطشور   بشه  هآلمانی در محلی ديگری موضع مخفی کمینی درست کشرد  ای حرفهزبده و  تیرانداز تک
 .آلمانی داشته باشد تیرانداز تککه ديد کامل به پايین ريشه درخت و موضع مخفی نیروی 

مقداری بشا تر از  زمینش کف که روس نیروهای سنگر از قسمتی  در روس تیرانداز تک قطار هم
در  ،دهشد  یمش حرکشت  آلمانی  تیرانداز تکدر برابر ديدگان را  یمترسکبود ديگر  یها قسمتکف 

در حال ی روس هانیرويکی از مترسک که اين آيد  میآلمانی  تیرانداز تکبه چشم اين هنگام 
 که کند یمخیال او و  استارتفاع کمی دارد که  ها روسهای جبهه سنگراز  یحرکت در قسمت

و  انشد  دهيش نگرددر زير ريششه درخشت   وی کمین مخفی متوجه محل  نیروهای روس احتما ا
 تیرانشداز  تشک وقتی نیروی  .جهت کنترل بوده استفقط  «دشکا»مسلسل  یها گلولهشلیک 
 ندبش  کنشد  ینمکمین وی کار مخفی روی موضع در که کسی  خاطرش آسوده گرديدآلمانی 
مترسک مانکن که به خیالش ين اآنجا به و از ورده آ قدری به با  زير ريشه درختاز خود را 

بشا اسشلحه   و  باشد یمروس ارتش از افراد نیروهای يکی نیم کیلومتری  باايتقردور از فاصله 
 .کند یمشلیک به سمت وی  ای گلولهموزرش 
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 (دهد یمنشان که در شاخ و برگ درخت پنهان شده را آلمانی در جنگ جهانی دوم  تیرانداز تک)تصوير پايین 

 

و همزمشان   کند یمبه صورت مترسک اصابت  قاایدقآلمانی  تیرانداز تکنیروی گلوله شلیک شده 

 یهشا  ششه يردر بشین  را آتش اسلحه او  روس تیرانداز تکآلمانی به مترسک  تیرانداز تکبا شلیک 
ريششه درخشت   روس کشه بشه سشمت     تیرانشداز  تشک در اين هنگام نیروی  کند یممشاهده درخت 

سشمت   کششیده و بشه   را خشود ماششه اسشلحه    ه استو منتظر فرصت مناسب بود کرده روی نشانه

و  کنشد  یمبه هدف اصابت و دقیق درست  ویه لگلوکه  کند یمگلوله شلیک آلمانی  تیرانداز تک

 .گردد یم آلمانی تیرانداز تکنیروی باعث نابودی 

که با سشختی و تلشف   دور  همربوط به گذشتاست  یا تجربه ها مثالو  ها تيروااين  یتمام اگرچه

از دسشت  اما هنوز کارائی خودشان را  است آمده به دست ها جنگدرگیر در شدن يکی از نیروها 

 ،گشردد  یمش ما  تیرانداز تکنیروهای درس خوبی برای  ها و تجربه ها تيرواو شناختن اين  اند نداده
از ايشن  و هیچ خشونی  رخ ندهد پارسیان ما جاودانه البته امیدواريم هیچ جنگی ديگر در سرزمین 

بتشوان از   زمین ريخته نششود تشا  روی  ايرانی بر طلب صلحدلیر و مهربان مردمان جوانان رشید و 

 استفاده کرد. مجدداا ها تجربهاين 

قسشمتی از خشاک    در گذششته  منطقه پروس غربی)در جنگ جهانی دوم در منطقه پروس غربی 

کشور آلمان در کرانه دريای بالتیک بود که بعد از جنگ جهانی دوم به تصشرف ارتشش سشرخ در    

( اسشت متعلق به جمهوری فدرال روسشیه   و شود یمشناخته  آمد و هم اکنون با اسم کالنین گراد
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نفر از نیروهشای   يک توجهروس با در دست داشتن مترسک مانکنی  تیرانداز تککمکی  قطار هم

درسشت  لمانی آ تیرانداز تککمین مخفی موضع  ،کند یم جلبآلمانی را به سوی خود  تیرانداز تک

و  ه اسشت قرار داشت ها آلمان یزهاير خاکپشت سنگرها و در و در جلوی پست نیروهای ديدبان 

گلولشه  ششلیک   یآلماننیروهای مرتبه به پست ديدبانی  ينروس چند تیرانداز تککمکی  قطار هم
خشود  مخفشی  محشل کمشین   به پشت سنگر و سرعت به پايین به و خیلی سريع سپس و  کند یم

ی سشنگر  بشا  آهسشتگی بشه   دسشت بشه    به دار نیدوربو به جای خود مترسکی با اسلحه  خزد یم

 یهشا  پسشت به روسی ان تیرانداز تککه همیشه  دانست یمآلمانی  تیرانداز تکو در اينجا آورد  می

بشه   درنشگ  یب بنابراين اود نرا بگیرآنها  ديدبانیتا جلوی کار  کنند یمگلوله شلیک آنان ديدبانی 

 .کند یمگلوله مترسک تفنگ به دست شلیک 

 کشرده  یمماهر روس اين موضع را دنبال  تیرانداز تکنیروی  جبههدر همین وقت از پهلوی ديگر 
نیشروی  و پديشدار ششدن   نیروی آلمانی بشوده کشه بشا مششاهده      العمل عکسهمین  و منتظراست 

بشا اصشابت   به سمت وی شلیک کرده و  ای گلولهمخفی کمین خود  موضعآلمانی از  تیرانداز تک

 .رساند یمبه هالکت را دقیق گلوله او 

 یهشا  آموزششگاه در  تیرانشداز  تشک دادن نیروهشای  آمشوزش  در زمشان جنشگ پشس از    همیشه 

تجربشه  آنشان  و  کنند یمجوان دير و يا زود به منطقه جنگی عزيمت  نیروهایی تیرانداز تک

تنهشا دششمن بشزرگ ايشن     در اينجا  .کنند یمجنگ را از نزديک لمس  یها در جبههعملیات 
نیروهشای  هرکدام از  .باشد یمآنها  و غرور بیش از حد احساسات تیرانداز تکنیروهای جوان 

 در نتیجهو  کنند یممناطق جنگی عادت و صداهای انفجار  به حال و هواپس از مدتی ارتشی 

ساده و اتفاقی آمده  به دست یها یروزیپاين و  دانند یمکه همه چیز را  کنند یماحساس آنها 

 تیرانداز تک نیروهایکه  گردد یمباعث جنگ  یها جبههن در آناتوسط غلط باور و اين  اند بوده

 یها یروزیپشادی و هیجان ناشی از و  دنگردو شاد خود مغرور کار و تجربه اندک به نسبت 

مهم و ی لبه مسائ تیرانداز تکنیروهای و ساده برخورد کردن  یانگار سهلباعث  کوچک آنان

و خطرنشاکی   ريناپشذ  جبرانهای را به دردسرشان و خود شود یمو نبرد جنگ در جبهه اصلی 
 .شود یمکه برای آنان بسیار گران تمام  اندازند یم

در ششمال قفقشاز   جنگ  یها جبههدر يکی از که است چنین از اين نمونه اتفاقات روايت ديگری 

فشدرال  ارتشش   تیرانشداز  تشک نیروهشای   کار تازهيکی از افراد میالدی  199۸-199۲ یها سالدر 

 متخاصشم  تیرانشداز  تشک کمین موضع مخفی محل تقريبی قفقاز يکی از مناطق جنگی روسیه در 
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مرگبار و شلیک  گیری هدفنیروهای روسی سمت به  ها مدتکه را  (چچن طلبان یجدائمنظور )

پشس از  و  کنشد  یمپیدا  یا مخروبهبا ی دودکش کارخانه در را  برده یمرا از بین آنها  و کرده یم

بعشد  با محاسبه فاصله و سرعت باد و ديگر پارامترهای  زم مشاهده موضع مخفی کمین وی او 

ناپديد نگرديده بود هیبت  کامالاد در افق یهنوز خورشکه انتظار در حین غروب صبر و  ها مدتاز 

روس از  تیرانشداز  تکنیروی  .کند یممشاهده مخروبه کارخانه  را در با ی دودکش اوسیاه رنگ 

 قاایدقکه گلوله او  کند یمو شلیک گلوله  گیری هدف هیبت سیاه رنگاين زيادی به  نسبتاافاصله 

 تیرانشداز  تشک هیکشل نیشروی    و بشرد  یمش متخاصم را از بشین   تیرانداز تکبه هدف اصابت کرده و 
کارخانشه  دودکشش   و کمربند اسلحه او در با یآيد  میکارخانه فرود  دودکشمتخاصم به پايین 

باقی مانده از اين  در گزارش .ماند یمدر آن با  باقی همان جا جايی گیر کرده و اسلحه او در به 

 یوودیهشال  یها لمیفکه اين صحنه خیلی تماشائی بوده است درست مثل  دهد یمعملیات نشان 

عملیشات   ايشن موفشق  ع وو از وقش  رسشاند  یمروس نیروی متخاصم را به هالکت  تیرانداز تککه 

 متخاصم شروع بشه جششن و  نیروی پیروزی بر آوردن  به دستروس از خوشحالی و  تیرانداز تک

بردم ديگر کسی به نیروهشای مشا    خالصه من او را از بین ديگو یم یبه همگو  کند یمپايکوبی 
مسائل امنیتی  حتماابايد و جنگ  یها جبههدر  ه بود کهفراموش کرد قتاایحقو او  کند ینمشلیک 

روبشرو بشه   و بشاز   یبشا اسشلحه خشود در جشا    روس  کار تازه تیرانداز تکاين نیروی  .درکرعايت را 

و  خوششحالی احسشاس  تماششا و  نتیجه کشار خشود را   تا بهتر  ه بودايستادکارخانه قديمی  دودکش

 یا گوششه از  ششده  هشالک متخاصم  تیرانداز تکنیروی کند در همین حال رفیق  بیشتریشادی 

سمت به را ديده و جوان روس را زير نظر داشته است و او  تیرانداز تکتمام عملیات اين ديگری 

 .رساند یم تهالکبه  او رابه وی  شو اصابتگلوله و با شلیک  کند یم گیری هدفو  روی نشانهاو 
نیشروی  روس بشرای از بشین بشردن     تیرانشداز  تشک ديگشر  نیروهای آمده  به وجوداين اتفا  بعد از 

کشته شده متخاصشم   تیرانداز تکرفیق در اينجا جوش میافتند و  متخاصم به جنب و تیرانداز تک

 کند یمساعت  یها عقربهجهت خالف در حرکت شدن به سمت چپ از خود و  جا جابهشروع به 

موضشع  روس  تیرانشداز  تشک نیروهشای   کشه   نیهم باشدو عملیات مسلط بر اوضاع منطقه بهتر تا 

و لحظه به لحظه از محل  کرده یمی خود را عوض جا مرتباااو  کردند یماو را پیدا کمین  مخفی

که برای  یيها تالشدر  ،کرد یمگلوله شلیک و  گیری هدفکمین خود به طرف نیروهای روس 
آنشان در  بشدن   چشپ همیشه سشمت   گرفت یمصورت روس  انتیرانداز تکبردن او توسط  از بین

که از سمت  کرد یمزبده طوری عمل  تیرانداز تکچون آن  ،گرفت یماو قرار  یها کیشلمعرض 
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ايشن   ای حرفشه شلیک کند و نیروهای روسی به علت موضع کمین گرفته شده مناسب و  راستش

او بشه بشازی کشردن بشا      .خود به سوی وی ششلیک کننشد   چپمجبور بودند از سمت  تیرانداز تک

هشا نیشروی    یجشا  جابشه تا اينکه در آخشرين مرحلشه ايشن     داد یمروس ادامه  تیرانداز تک نیروهای

و در سمت چپ  شود یمان روس ديده تیرانداز تککه توسط  رود یمچچنی به محلی  تیرانداز تک
هیچ مانعی وجود نداشته است که در پشت آن پنهان گردد و سمت چپ او خالی  تیرانداز تکآن 

سمت راست بدن خود را در خود شلیک کند و  چپشانه  رویکه از  شود یمو او مجبور  گردد یم

روس از فرصت استفاده کشرده وی را   تیرانداز تکو در اينجا  دهد یمروس قرار  نیروهایتیررس 

نیروهشای  بشا تجربشه    و افسر پیشر  .کند یمرا نابود  اوه و قرار دادخود  گلولهمورد شلیک و اصابت 

کمین خود به مکان باز مخفی که هیچ وقت از مکان  گفت یمو  کرد یم حتینصجوان روس را 

آخرين گلولشه را ششلیک    شماکه  یدو هیچ وقت فکر نکننشويد  جا جابهو و بدون حفاظی حرکت 
آنهشا   نیروی ازدشمن را از بین بردی و ديگر نفر آخرين  شماکه  یدو هیچ وقت فکر نکن دیکن یم

 لشوح  سشاده و  تجربشه  یبش افراد اشتباه  نيتر بزرگاين که  باقی نمانده استجنگ جبهه خطوط در 

 .شود یمبرای آنان گران تمام  تمااحکه  است

 چچنشی  طلب یجدائ تیرانداز تکنیروهای در يکی از شهرهای شمال قفقاز روايتی ديگری است  

مسشتقر در يکشی از    یدردسشرهای زيشادی بشرای نیروهشای ارتشش      ها یوهاببا همراهی نیروهای 

روس  انتیرانداز تک خالفاز بین بردن اين نیروهای مبرای و کرده بودند ايجاد روس  یها گاهيپا
مقشر فرمانشدهی تقلبشی    مخفی کمین آنان به محل نزديک در جائی و  شوند یممتوسل به حیله 

 یمیسش  یبش  سنگر مخشابراتی در آنجا آنها  .کنند یمدرست آنان از بین بردن فريب و برای موقتی 

در ی به صشورت و  گذارند یم کار یمیس یب یا افتادهاز کار آنتن سنگر و در با ی آن  هدرست کرد

و ايشن مقشر فرمانشدهی گمشراه کننشده را       آورنشد  مشی را در  ارتششی  مکان صدای موتور نفربشر آن 

بشه تلشه   را  کرد یم رکه در آن منطقه کارا ی تیرانداز تککه  کنند یمدر اين مکان برپا  مخصوصاا

متری در جنوب مقر فرمانشدهی   ۴۰۰-5۰۰متخاصم در فاصله  تیرانداز تکمحل کمین  .کشانندب

روز ديگشری نیروهشای ارتشش     در نیروهای روس قرار داششت،  یا کنندهگمراه ساختگی و تقلبی 
در روی ی ديگشر وی را  يی به جايروس مترسک مانکنی را به بیرون از اين محل کشانده و از جا

 تیرانشداز  تشک مسیر مترسک مورد اصابت گلولشه  اين  انکه ناگه دهند یمو حرکت  جا جابهزمین 

و بشا اصشابت ايشن گلولشه بشه       کنشد  یمبرخورد  سر مترسکبه  ای گلولهو  ردیگ یمقرار  متخاصم

و معلوم  کند یمرا مشخص متخاصم  تیرانداز تکروس محل تقريبی  تیرانداز تکمترسک نیروی 
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از داخل پريسکوپ مقر فرماندهی را زيشر نظشر دارد و در صشورت ديشده ششدن      وی که  گردد یم

هدفی با ارزش از موضع کمین خود خارج گرديده و يک تا دو گلوله شلیک کشرده و سشپس بشه    

، نیروهای روس اين بار به کمر مترسشک مشانکن صشندو     گردد یمموضع مخفی کمین خود باز 

 میسش  یبش در پششت مترسشک ماکشت اسشلحه و آنشتن      بسشته و  مهمات  از چوبی خالی باقی مانده

 دور بشه متخاصشم بشا طنشاب     تیرانشداز  تک نیروی وصل کرده و او را در برابر ديدگان یا شکسته

روس  یچش  میس یبکه نیروی  دیرس یم به نظرکه از فاصله دور  دندیکش یمترانشه بر روی زمین 

ايشن مشانکن   متخاصشم بشه    تیرانشداز  تکدوباره  باشد یمشدن  جا جابهدر حال  خیز سینهبه شکل 
بشار دوم ششلیک    او ،کند ینماصابت هدف به  اش گلولهکه  کند یمشلیک و  گیری نشانه مترسک

که مترسک بشه   کند یماصابت ترسک مهمات خالی بسته شده به پشت مصندو  که به  کند یم

 کشه   نیهمو محل وی را از قبل تعیین کرده بود که ن روس اتیرانداز تکدر اينجا  .غلتد یمپهلو 

ان تیرانشداز  تشک کند گلوله به مترسک شلیک  که بار ديگریآيد  میبیرون  اش یمخفاو از محل 

را مورد اصابت گلوله خود قشرار   اوکرده و  روی نشانهسمت وی به  اوروس با ديدن آتش اسلحه 

کنشد و  گلوله شلیک  و گیری نشانهبه سمت نیروهای روس نتواند او تا ديگر  کنند یمداده و نابود 
اين بود که چند بشار  چچنی در  طلب یجدائ تیرانداز تکاشتباه اينجا در  .آنان را به هالکت برساند

و نیروهشای روس محشل وی را    کند یممشخص به سوی مترسک شلیک مخفی از يک موضع 

نیروهشای روس  گلوله مورد هدف او  کند یمشلیک  اش یمخفکه از محل دوم کرده و بار  معلوم

در اينجشا   .چچنشی بشود   تیرانشداز  تشک نیشروی   برای یبزرگنابخشودنی اشتباه اين و  ردیگ یمقرار 

نبايد ماکزيمم بیش موضعی مخفی کمینی از هر  یتیرانداز تکنتیجه گرفت هر نیروی  توان یم

د چون بیش از اين موضع مخفی وی مشخص نشلیک ک شفاهدااز يک و يا دو مرتبه به سوی 
 زم به ذکر است تاکتیشک اصشلی کشار و عمشل      .آيد میگرديده و دشمن از برای نابودی وی بر 

خبرنگشاران جنگشی و    یهشا  مقالشه و  ها صحبتمشخص و معلوم است و در  تیرانداز تکنیروهای 

تجربیشات نیروهشای    البتشه از ) .زيشادی گفتشه و نهفتشه اسشت     یهشا  تجربشه ان تیرانشداز  تشک خود 

ان درگیر در جنگ عرا  با ايران کمتر کتابی و مقاله کاملی نوشته ششده و بشه چشاپ    تیرانداز تک

 (.رسیده است که بتوان در اين کتاب توضیح داد

 «واسشیلی زايتسشف  »اتفا  افتاده در جنگ جهشانی دوم روزی   یها تجربهبه  ميگرد یبرمدوباره 
ان در نبردهای جنگ تیرانداز تکآس نیروهای روس در جنگ جهانی دوم از عملیات  تیرانداز تک

ان مشا  تیرانشداز  تشک از سوی فرماندهی به گروه  ديگو یماو  ،کند یمتعريف  یا خاطرهجهانی دوم 
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مخفشی  آنان در محلی موضشع   ،برداريم میان توپخانه آلمانی را از یها دبانيددستور داده شد که 

ما را زيشر نظشر داششتند و مختصشات و گرائشی        جبههخود  های پريسکوپکمین گرفته بودند و با 

، را پیشدا کشرديم  آنهشا   کمشین مخفی محل  یزود  بهما  ،دادند یم ها یآلمانتوپخانه ما را به   جبهه

قشرار داده  دال بتشونی بزرگشی   سنگر بتونی بود و روی اين سنگر هم در آنها  کمینمخفی محل 
برخورد به اين سنگر خمپاره  یها گلولهاگر از آسمان هم بمب و يا حتی  ،مستحکم بودکه  بودند

خالصه سشنگری بشود    ،کرد یمجلوگیری  از تخريب آنسازه بتونی سنگین اين مخفیگاه  کرد یم

تعبیه شده در ايشن سشنگر    یها شکافاز میان  ديدبان آلمانی نیروهایو به تمام معنی مستحکم 

مشا از طريشق    ديش گو یمش  «زايتسشف » ،دادنشد  یمش خشود را انجشام    یها یدبانيدمشاهدات و بتونی 

بررسی کرديم و متوجه نیروهشای   به خوبیرا آلمانی  یها دبانيد های خود سنگر پريسکوپ

يک لوله و آنها  درخشش لنز دوربین وضوح  بهگاهی شديم و  های آنانآلمانی در درون سنگر
ششش ششکاف    ،ششمرديم را  ها یآلمانسنگر بتونی  یها شکاف، ميديد یمرا آنها  تیربار قبضه

بشرای قشرار دادن    تشر  بشزرگ ششکل   یا پنجرهمنفذ ک و ي تیرانداز تککوچک برای نیروهای 

را بین دوستان خود تقسیم کردم تا  ها شکافمسلسل سنگین در اين سنگر وجود داشت و من 

همزمان شلیک کنند و دوستان آنها  های پريسکوپو به  شدند یمبه افرادی آلمانی که ديده 

از  یتعدادآنها  شلیک کردند و از اصابت گلوله ها شکافمن همگی با همراهی يکديگر به اين 

مسلسلچی و تعدادی پريسکوپ تخريب و  به همراهقرار داشتند و آنها  افراد آلمانی که در ديد
کشه   کنشد  یمثابت و اين  تیرانداز تکهای اين مثالی است از کار گروهی نیرو از بین رفتند و

دشمن مخفی شده را در سنگری مستحکم و در پشت حتی  تواند یم ای حرفهان تیرانداز تک

 یتيمشأمور در جبهه ديگری در جنگ جهانی دوم با اجرائشی   ،نابود کنند شکاف کوچکی هم

روس توانستند از حمله گسشترده يشک لششکر ارتشش آلمشانی       تیرانداز تکديگری افراد گروه 

 .را به عقب بیاندازندآنها  جلوگیری کنند و حمله

اطالع داد کشه   تیرانداز تک ما به گروهی از نیروهای جبههفرماندهی  کند یمتعريف  «زايتسف» 

و جهت مسیر احتمالی و زمان هجوم  ردیگ یماز طرف نیروهای آلمانی صورت  یا حمله یزود  به
ان تیرانشداز  تک یها گروهنیروهای ارتش آلمان را به ما توضیح داد و دستور داد تا جائی که برای 

است بايد جلوی پیشروی نیروهای فاشیستی را گرفت، برای اين منظور و با توجه  ممکن و میسر

جائی که امکان  میم به اين گرفتیم تاتص میدانست یمبه اينکه مسیر و جهت حمله اين نیروها را 

 یهشا  گشروه تجسشس و   یهشا  گشروه و  هشا  دبانيد از گروه فرماندهی،دارد قبل از همه به افرادی 
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 تیرانشداز  تشک اسشلحه   قبضشه منظور سیزده برای اين  ،و شلیک کنیم گیری نشانهتخريب آلمانی 

موضشع مخفشی   در سشیزده   تیرانشداز  تشک یروهای چشم نجفت  13و  «موسینا» یمتر یلیم ۷.۶۲

دسشتور  ششکارچی   یهشا  گروهگرديدند، به اين  آمادهبرای شلیک به قلب نیروهای آلمانی کمین 

 یهشا  جوخشه و  یهشا  هان گروفرمانده  که ممکن استقبل از شروع حمله تا جايی بود شده  داده

ن روس داده اتیرانشداز  تکاطالعات ديگری که فرماندهی جبهه به گروه آلمانی را از بین ببرند و 

منطقه حائل مابین دو ) حمله برای آخرين بار منطقه آزادشروع که افسران آلمانی قبل از اين بود 

را تا جايی که ممکن است آنها  در اين موقع سعی کنید کنند یم( را بازرسی و نظاره جنگ جبهه
باششند و قبشل از    و ششجاع  دلیشر نیروهای متخاصم کسانی بودند کشه   انیدر ماگر  ،از بین ببريد

آنهشا   اول بشه  حرکشت کننشد  به سمت نیروهای روس و نیروهای پیاده از سنگرهايشان به بیرون 

 انرژی و پیاده برای نیرو یها هان گرونبردها صورت گرفته فرماندهی  یلیدر خکنید ) گیری نشانه

بشه بیشرون حرکشت     ششان يزهاير خاک پیاده اولین نفراتی هستند که از سنگرها و تدادن به نفرا

تا به طرف دشمن حمله و پیشروی کنند( اگر مشاهده کرديد يک قسشمت از نیروهشای    کنند یم

بشا  ن اتیرانشداز  تشک نفشره   13متخاصم با قدرت بیشتری در حال پیششرفت هسشتند تمشام گشروه     
به هر  بعداامتخاصم و  مهم یها هدفاول به  ،کنند روی نشانهسمت آنان آن  خود به یها اسلحه

کنید گلوله و شلیک  روی نشانه باشند یمکه در تیررس  ینیروی پیاده و نیروی با ارزش متخاصم

تا هیچ نیروی مهاجمی قصد گشرفتن و پیششروی در سشرزمین مشادری مشا را نداششته باششد، در        

جوششی  و روس جنب  تیرانداز تکو نیروهای  ها دبانيد تاب عالمسحرگاهان وقت طلوع خورشید 

 چشمی یها نیدوربوقت درخشش  نیدر همنیروهای آلمانی مشاهده کردند و جبهه میان را در 

هنگشام   خبشر از حملشه زود   گیهماينها  وگرديد نمايان هم متخاصم نیروهای  های پريسکوپو 
 دار لبشه  یهشا  کالهآنان افسران با   جبههاز خط  یا گوشهو در هر  داد یمرا نیروهای ارتش آلمان 

در سر راهشان موضع کمین روس  تیرانداز تکنیروهای  که دانستند ینمآنها  البته ،نمايان گشتند

 .اند کرده روی نشانهو  گیری هدفآنها  و به سمت اند شدهزده و مخفی 

 یها گروهآلمان به سوی جبهه نیروهای روس ارتش  نیروهایروانه شدن و حمله آغاز در شروع 
گرفتشه بودنشد بشا     نظشر  ريش زرا آنهشا   بودند و تمامی حرکاتکه از قبل آماده  ان روستیرانداز تک
مهم ارتش آلمان به خوبی توانستند  یها هدفدقیق و اصابت گلوله به نیروها و  یها یریگ هدف
حرکت و پیشروی آنان را گرفته و سد کنند و تعدادی از افسران ارشد آنان را به هالکشت  جلوی 
  نیروهای پیاده آنان وارد کردند. تلفات زياد و ضربه سختی هم به رسانده و
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بشود و   گشر  لهیحاو مثل روباه  ،ماهر و باهوشی بود ،زبده ،ای حرفه تیرانداز تک «واسیلی زايتسف»
بشه  جنگی منحصر  یها کیتاکتو  کرد یمخردمندانه طراحی  یها نقشهبرای فريب دادن دشمن 

و قوی چگونه خرس قدرتمند  دانست یمو ا ،او مثل شکارچی خرس بود .برای خود داشت یفرد
که چگونه دو نفشر از افسشران   آورد  می اديبه او  .ده و وی را نابود کندیکشانخود را به تله هیکل 

آلمانی را که در میان دو خط جبهه جنگ کمین گرفته و در حال بررسی مواضع نیروهشای روس  
 گیشری  نششانه بوده و در زمان مناسب با آنها  و زير نظر گرفته و مواظب حرکات مشاهدهبودند را 

در جبهشه ديگشری از جنشگ     بشود.  هندابه هالکت رسش  اش اسلحهدقیق هر دو را با شلیک گلوله 
او يک تا دو هفتشه   ،کند یمزبده آلمانی را  تیرانداز تکقصد شکار  «واسیلی زايتسف» جهانی دوم

( اين زد یمکرمانی باد شکارش را  یها یشکارچبقول )وی بود حرکات در حین مراقبت و تعقیب 
 .خشود نشابود کشرده بشود     یهشا  گلولشه آلمانی تعدادی از نیروهای روس را بشا ششلیک    تیرانداز تک
و روس در پشی کمشین    انتیرانشداز  تشک  دانسشت  یمآلمانی از اين موضوع آگاه بود و  تیرانداز تک

آنها  بنابراين ،سف( را درآوردروس )زايت تیرانداز تکدخل  خواست یمو آن هم  باشند یماو  کشتن
زايتسشف   دیرسش  یمش خود روزهای متمادی در کمین و مراقب يکديگر بودند هر روز که به پايان 

به از عملیات  یا جهینتعصبی و بدون هیچ  قرمز وباد کرده و خیلی خسته و کوفته و با چشمان 
قبشل از طلشوع   روز بعشد و  استراحت کوتاهی دوباره در سشحرگاهان  و با  گشت یم ازسنگر خود ب

بشا  در آنجشا   ششايد بتوانشد   تشا  گشت یمبر  و موضع مخفی کمین خود خورشید به منطقه عملیات
مخفشی   موضشع  ، کشردن و يا کاله آهنشی بشر سشر چشوب      ها مترسکو نشان دادن و حیله فريب 
 تیرانداز تکنیروی دو مابین موشک بازی  ، در شروع هفته دوم قايمرا پیدا کندآلمانی  تیرانداز تک

 .آلمانی گرديد تیرانداز تک نیروی اصلیکمین مخفی بود که زايتسف متوجه موضع 

در زيشر  ششه اسشب    و در دل زمین و در میان برف و يخ  ای حرفهآلمانی به صورت  تیرانداز تک
بشرف و يشخ   با  يه از جايی مانده بود و در میدان جنگ برپايیز گذشته  که از یا کردهمرده و باد 

از سشنگر   یها لهیحبا مجبور بود که او را  زايتسف ،زده بودمخفی کمین موضع  پوشانده شده بود
آتشین نصیب او کند اما هر بار که  ای گلولهبیرون و در تیررس خود بکشاند و  گاهش بهو مخفی

نیرنشگ او   وآلمانی متوجه حیلشه  زبده و ماهر  تیرانداز تکنیروی  ديگرد یم یا لهیحاو متوسل به 
و گمشراه   داد ینمش نششان   یالعملش  عکشس توجشه و   «زايتسشف » یهشا  لهیحبه بنابراين  ،ديگرد یم
اندازهای خود آتش سشنگینی بشر    و خمپاره ها مسلسلحتی يک بار نیروهای آلمانی با  ديگرد ینم

جان  خطرريختند و او به سختی توانست از مهلکه  «واسیلی زايتسف»روی محل مخفی کمین 
 .رساندخود را ببه جای امنی  و در ببرده بسالم 
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آس روس در جنشگ جهشانی    تیرانشداز  تکيکی از نیروهای  «نیکالی ياکولويچ ايلین» متعلق به ريز ريتصو)

نفشر   ۴9۴با لباس استتار به کمین نشسته است و در حسشاب او   خيو که در میان برف  دهد یمرا نشان دوم 

 آلمانی است( نیروهاینابودی 

 

استفاده کند به نشخ قشالب مشاهیگیری مترسشک      خودقديمی  یها لهیحاز  کند یمزايتسف سعی 

اما بشاز   کشاند یمآلمانی بر روی زمین  تیرانداز تکو او را در جلوی چشمان  کردهمانکنی متصل 

اهمیتی قائل  «زايتسف» یها طعمه و قالب یبراو  دهد ینمآلمانی خود را نشان  تیرانداز تکهم 

خودشان را از دست نداده بودند  کارائیولی هنوز هم  ندقديمی بود او یها لهیح هاگرچ .گردد ینم

ان متخاصم را از فاصله دور به اشتباه انداخته و بشه تلشه خشود    تیرانداز تک شد یم ها لهیحبا اين و 

ديدی مابین دو جبهشه   چیهکه گاهی بحدر هنگام مه غلیظ صو در سحرگاه  روزی ديگر .کشاند
تا اثر پای او در  کرده لگدکوبآلمانی زمین برفی را  تیرانداز تکدر مسیر ديد برقرار نبود زايتسف 

مانشد ايشن درخشت کشاج در     ر جشای ب ببود در آن نزديکی که روی برف تا نزديکی درخت کاجی 

قشرار  واقع بود مرده آلمانی در جايی که اسب  تیرانداز تکمخفی  وضعدر مقابل مو فاصله معینی 

و پالتوی خشود را در   هداشت زايتسف در آنجا مقداری شاخه و برگ درختان را دور هم جمع کرد

را تا محل اصلی کمشین  و نخ  هبستو به اين پالتو نخ قالب ماهیگیری ا کند یمپنهان آنها  پشت

و در  کششد  یمش بشود   هخود که در میان برف و يخ و در فاصشله مشخصشی از درخشت قشرار داششت     

، ندینشش  یمآلمانی  تیرانداز تکشمال روسیه به کمین و انتظار  یها زمستان آلود مهسرد  صبحگاه
پراکنشده   یصشبحگاه و مه  هپديدار گرديد تاب عالمخورشید  که یهنگامدر هنگام طلوع خورشید 
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آلمانی در زير اسب مرده و محل کمین ساختگی  تیرانداز تککه بین مخفیگاه بود  وقت  آنو  شد

زبده روس به آهستگی نخ قشالب مشاهیگیری را    تیرانداز تک .قالبی زايتسف ديد برقرار گرديد و

مقداری برف از  دهد یمدر پشت شاخ برگ درختان شده و تکان کمی به پالتوی پنهان  کشد یم

 و و خشاموش سکوت  در محل مورد نظرو دوباره  زدير یمروی شاخ و برگ درخت کاج به پايین 
تکشرار   بشار ديگشر  را عمشل  نیم ساعت زايتسف همین گذشت از  پس ،شود یمبرقرار  یزیانگ وهم

زمانی  واصلزايتسف چندين مرتبه ديگر با ف ،گردد یمبرقرار و خاموشی و دوباره سکوت  کند یم

 تیرانداز تکتا اينکه در محل کمین نیروی  دهد یماين عمل را انجام کامل مشخص و با احتیاط 

در روی برآمدگی ششکم بشاد کشرده اسشب     که  آمد یم به نظرو  خورد یمآلمانی جنبشی به چشم 

کشه  و اين شبح  پیدا شدهنسبت به برف و سپیدی اطراف  شه اسب  یدتریسفسايه شبح مرده 

لباس استتار سشفید   بود کهآلمانی  تیرانداز تکنیروی  است از برف دتریسفکمی  دیرس یم به نظر
کشه بشه   از موضع مخفی کمینش به بیشرون خزيشده    وبود به تن کرده مخصوص فصل زمستان 

ششلیک  و  گیشری  نشانهروس که از فاصله دور شبیه به نیروی پیاده روس بود  تیرانداز تکپالتوی 

ششلیک  و ايشن   برخاستبه هوا  ای گلولهصدای شلیک ی صبح سرد زمستانآن در که گلوله کند 

موجود در  سوی سايه شبحروس بود که به  گر لهیحو  کار کهنه تیرانداز تکنیروی گلوله از اسلحه 

اصشابت  گلوله اسشلحه وی بشه هشدفش     و کند یمگلوله شلیک و  گیری نشانه اسب یا  شهکنار 

نیروی و  هگرفتسکوت همه جا را فرا در منطقه مذکور و پس از آن صدای شلیک گلوله  کند یم
بشرای همیششه بشه    و  خورد یمروس را  گر لهیح تیرانداز تکزبده و ماهر آلمانی فريب  تیرانداز تک

اين بود کشه در  در مشکل  تیرانداز تکنیروی بین دو  (در اين دوئل )نبرد .رود یمخواب ابدی فرو 

از مکان  ناایقيآلمانی  تیرانداز تکو بودند شده  ریدرگبا هم آنها  و با عوارض کم صاف یها نیزم

روس هم در تمام ايشن   تیرانداز تکمخفی خود با پريسکوپ همه جا را زير نظر خود داشته بود و 

در اينجشا   .اسشت  کشرده  یمش تشالش  مدت به دنبال بیرون کشاندن وی از موضع مخفی کمین او 

دو بشه مشدت    بشاا يتقراست و  کرده یمو حساب شده عمل  ای حرفهآلمانی هم  تیرانداز تکنیروی 

ولشی در  است  دهيگرد ینمو گمراه  رفته ینمروس  تیرانداز تکو فريب  هفته زير بار کلک و حیله
و  دهشد  یم انجامرگی زو خطای ب افتد یمروس  کار کهنه تیرانداز تکبه تله و  خورد یمفريب آخر 

واسشیلی  »اسشلحه  کشه در آخشر مشورد اصشابت گلولشه      آيشد   میخود بیرون موضع مخفی کمین از 

 .ردیگ یمقرار آس ارتش روسیه  تیرانداز تک «زايتسف
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با لباس فرم ارتش سشرخ و در  معروف روس  تیرانداز تکواسیلی زايتسف در سمت راست )تصويرهای پايین 

نبرد ششهر  و  ها یریدرگ در انشقطار هم به همراهبا لباس استتار زمستانی در فصل زمستان  سمت چپ او را

 (دهد یماستالینگراد نشان 

 

جنشگ  آلمانی در جبهشه   یتیرانداز تکنیروهای يکی از جنگ جهانی دوم   جبههديگر از  یا منطقهدر 

را  خشود نیروهشای روس   امشان  یبش  یهشا  کیششل و  روی نشانهاو با  ،روس بلوا به پا کرده بود نیروهای

از موجشود   یا نششانه  نيتشر  کوچکو هر جا که بود بر پا کرده  آنانهراس زيادی در بین کرده و ترور 

و حتی يک مرتبه به شیششه لنشز دسشتگاه دوربشین      کرد یمبر زمین نقش او را  شد یمديده  یجاندار

، کنشد  یمش گلولشه  ششلیک   نشد استتار و پنهان گشته بود به خوبیتوپخانه روس که  یها دبانيد دار هيپا
 «نشاموکنوف »ی بشه نشام   تیرانشداز  تکبه برای از بین بردن وی فرماندهی هنگ مستقر در اين جبهه 

 .متوسل گرديد داشت و تجربه جنگی زيادی ی بودماهر یتیرانداز تککه 
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 جنشگ جهشانی دوم   یهشا  جبههدر يکی را  ناموکنوفمعروف روس  تیرانداز تکسمت چپ  پايینتصوير در )

و  محلی یها یشکارچيکی از  جهانی دوم قبل از جنگو  هسیبری بودمنطقه  یها یبوماز  او دهد یمنشان 

 (استسیبری بوده در ماهر 

 

بشه ايشن هنشگ مسشتقر در      انتیرانشداز  تکبه  بوطبعد از چند روز با تمام تشکیالت مرناموکنوف 

آهنی زاپاس تیشر   کاله ،انتیرانداز تکدو اسلحه مخصوص  با خوداو  ،آيد میجبهه جنگ منطقه 

در و آورد  مشی خشود بشه همشراه    بشا  و اثاثیه اسباب با  شکسته آينه یها تکهخورده و مقدار زيادی 

، کنشد  یمش را  آلمشانی  تیرانشداز  تکبا احتیاط زياد شروع به تعقیب و جستجوی او  سحرگاه روز بعد
 یکه هشیچ کسش  در جلوی آتش دشمن دراز کشیده و به شکلی مخفی گرديده بود  «ناموکنوف»

به را با شاخ و برگ درختان بر سر کرده و روی کاله آهنی را کاله آهنی او  ديگرد ینماو  همتوج

 .بود رممکنیغمانی لآتوسط نیروهای  يیشناساو از دور امکان شانده بود وو پاستتار  خوبی

جسشتجوی  در تمشام وقشت   و  هروس يک لحظه غافل نمانشد  تیرانداز تکنیروی مدت سه روز در 
موضشع   توانشد  یمشک داشت که کجا  «ناموکنوف» ،بودآلمانی  تیرانداز تککمین مخفی موضع 
کمشین گرفتشه   ی موضع مخفی يدر چه جاآلمانی  تیرانداز تک کرد یمفکر  او پیدا کنداو را مخفی 
او حشدس   ؛قرار داشت یا مخروبهروستايی در نزديکی جبهه نیروهای آلمانی کلبه کوچک  ،است
در روسیه سقف )روستايی زير شیروانی منزل در آلمانی  تیرانداز تکنیروی ممکن است که  زد یم

در ايشن حالشت    کننشد  یمجدا  ها اتا زير سقف را از سقف  فضائی و سازند یمرا شیروانی  ها خانه
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موضشع مخفشی    (کننشد  یمش زير شیروانی هم به شکل انبار اسشتفاده   مکان گرم و از ها اتا هوای 
ششلیک  و  روی نششانه خود را مخفی کرده است و از آنجا به سوی نیروهای روس  وکمین گرفته 

خود را  یها سالحيکی از  «ناموکنوف»برای اين منظور  ،يقین نداشت کامالااما او  .کند یمگلوله 
آلمشانی را گمشراه    تیرانشداز  تکتا  دهد یماستفاده قرار  بال ريز خاک پشتدر و  هفشنگ پر کردبا 

و خود در جايی ديگری کمین کرده و نخ نازکی به ماشه اسلحه بسته و از محل مخفی خود کند 
نشاموکنوف  بشا ششلیک گلولشه     دهد یمو شلیکی صورت  کشد یمرا  اش اسلحهبسته به ماشه نخ 

روی قرار گرفتشه در  تفنگ سمت و به  دهد یمجواب به وی  بالفاصله آلمانی تیرانداز تکنیروی 
 ريز خاکدر لبه شده هوا ه ب یها خاکروس با ديدن  تیرانداز تکنیروی ، کند یمشلیک  ريز خاک
 تیرانشداز  تشک مخفی موضع کمین متوجه  و هگلوله شلیک شده را پیدا کردخط سیر  مسیرجهت 
موضشع  مخروبشه  روسشتايی  در زير سقف شیروانی خانه  قاایدقآلمانی  تیرانداز تک .گردد یمآلمانی 
 .داد یمانجام را  یهروسارتش نیروهای ترور از آنجا  و بود کمین گرفتهمخفی 

او  ،کنشد  یمآلمانی را مشخص  تیرانداز تکزبده روس موضع مخفی کمین  تیرانداز تک همین که
جشاری  از چششمانش  از وزش باد اشک و  زند ینم به همپلک حتی او  ،دوخته به اين محل چشم

ششت کشه   دا نمی برچشم  یا لحظهکمین وی محل روی و از  کرد ینمرا پاک  شيها اشکاو بود 
خورشید  یها شعاع شد یموقتی که خورشید به افق نزديک هنگام غروب  در .و را گم کندامبادا 

روششن و  هم کمی روستايی شیروانی خانه  زير .کنند یمشروع به تابیدن روستايی از پشت منزل 
 تیرانشداز  تشک  رسد یموی چشم از سوی زير شیروانی محلی که به نظر ، ناموکنوف شود یمديده 
به زيشر ششیروانی   خوب به آنجا چشم دوخته و  و دارد ینمبر  دمخفی گرد تواند یمدر آنجا آلمانی 
زير ششیروانی منشزل   سقف  یها تختهيکی از نبودن همین هنگام متوجه در  و کند یمنگاه خانه 

احتمشالی  محشل مخفشی   را بشه سشمت    اش اسشلحه روس  تیرانشداز  تک اينجا در ،شود یمروستايی 
نخ بسته ششده بشه   دوباره و  کند یم گیری هدفروستايی خانه لمانی در زير شیروانی آ تیرانداز تک
در همشین حشین    کنشد  یمش  شلیکاز اسلحه خود  ای گلولهو  هدیاسلحه را به سمت خود کش ماشه

 جشايی کشه اسشلحه    ريشز  خشاک بشه سشوی   به شلیک وی پاسشخ داده و  آلمانی  تیرانداز تکنیروی 
ششلیک گلولشه اسشلحه وی روششنائی و     و از  کنشد  یمش ششلیک   ای گلولهقرار داشت  «ناموکنوف»

 تیرانشداز  تشک اينجشا   و در شود یمسايه سیاه رنگی در زير شیروانی پیدا ی و در پشت آن درخشش
سشیاه  و ششبح  سشايه   سمتبه  چند ثانیهاز کمتر نداده و دست فرصت را از  ناموکنوفزبده روس 

آلمشانی   تیرانشداز  تکاصابت گلوله به از  و کند یمگلوله شلیک روستايی زير شیروانی منزل رنگ 
 .شود یمساختمان به پايین پرت لبه زير شیروانی او از هیکل 
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تعیین شده بود  ای حرفهآلمانی به صورت  تیرانداز تککمین نیروی مخفی  وضعم اين عملیاتر د

هنگ   جبههوسیعی از در سقف خانه روستايی تا محدوده تخته فاقد بودن از شکاف ناشی از او و 

پیشدا  خفی او را ممحل  توانست ینمروس  تیرانداز تکنیروی و  زير نظر داشترا روس نیروهای 

از زير بود که آلمانی  تیرانداز تکدود ناشی از شلیک اسلحه ناشی از ديده نشدن اين  که کند
به علت شلیک از محل و صدای شلیک اسلحه هم  کرده ینمسقف شیروانی به بیرون سرايت 

آلمانی مرتکب خطائی نابخشودنی گرديد و در  تیرانداز تکدر اينجا و  ديگرد یمخفه  یا بسته

 محل کمین و تابد یمبه زير شیروانی  یا پنجره یا حفرهحین غروب که نور خورشید از محل 

به وسیله پارچه و يا  تا گردد ینممتوجه اين موضوع او البته  که کند یمروشن هم کمی او را 

 سهواااو  زير سقف شیروانی و پشت سر خود جلوگیری کند نور خوشید به از ورودچیز ديگری 

در مدت زمان روس  تیرانداز تککه نور خورشید در زير شیروانی سايه او را برای  دهد یماجازه 
آتش شلیک گلوله وی هم تائید ديگری مبنی بشر موضشع   و کند و نمايان مشخص کوتاهی 

روس خیلی  تیرانداز تکنیروی در اينجا  .بودروستايی خانه مخفی کمین وی در زير شیروانی 

از آن  «ناموکنوف»که  یترفند .دهد یمرا فريب آلمانی  تیرانداز تکو  کند یمعمل  ای حرفه

درصد جوابگو بوده است  صد طور  بهپیوسته  به وقوع ینبردهاو  ها جنگاستفاده کرد در تمام 

که در مسیر تقريبی خط ديدگانی  هدقرار دطوری را  اش اسلحه تیرانداز تکفقط  زم است که 

 قشرار داده کاله آهنشی  اسلحه آن در پشت  وقت  آنمتخاصم قرار گیرد و  تیرانداز تکنیروی 
گلوله شلیک  یهدف تقريبو موضع کشد و به سوی برا اسلحه حال اگر از محل ديگری ماشه 

تله اين سوی سمت و به و  دهد یمجواب وی متخاصم به شلیک  تیرانداز تکنیروی  حتمااد نک

و با مشخص شدن اثر ورود و خروج گلولشه بشه    کند یمگلوله شلیک  خود اسلحهساختگی با 

 تیرانشداز  تشک  کمشین مخفشی  خر محشل  آمسیر حرکت و شلیک گلوله و در  قاایدقکاله آهنی 

 کرد. و تعیین مشخص توان یمرا متخاصم 
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 استتار کرده است( زارها بوتهمنطقه و طبیعت  خود را به خوبیکه  دهد یمی را نشان تیرانداز تکزير  تصوير)

 

 یهشا  جبهشه در  کشه  کند یمتعريف  «زايتسفواسیلی »روس  کار کهنهو زبده  تیرانداز تکنیروی 

در گلوله رگبار در حال شلیک که آلمانی نیروهای يکی از  مسلسل متبه س او جهانی دومجنگ 

آن از اصشابت گلولشه او   کشه   کند یمگلوله و شلیک  روی نشانه هبودروی مواضع نیروهای روس 

مسلسشل کسشی    پششت آن در که  شود یممتوجه  اوپس از اين واقعه و  گرديدهمسلسل خاموش 

من هستند و بشه   آلمانی در پی شکار تیرانداز تککه نیروهای  حس کردممن  ديگو یم وا ،نیست
موقعیشت کمشین خشود را     حتمااو بايد کشانند بمرا گمراه کنند و به تله  خواهند یم ممکن هر نحو

و  داششت  کاله آهنی بر سرگذاشتم که اين کار را کردم و به جای خود مترسکی من تغییر دهم 

نجشا مترسشک   آ و درديگری رفتم وضع مخفی مراه خود برداشته و به مه را به یدار هيپادوربین 

 دارم هيش پادوربین از طريق و  ريز خاکمن به جای آن نشسته و از پشت وجود داشت که ديگری 

 .کردم مفاهداجوی تشروع به ديدبانی و جس

 رانفجشا از است با پنهان شدن در پشت دود ناشی  بهترکم طبیعی باز و با عوارض  یهاي مکاندر 

نیروی  البته .عوض کردمرتب و موضع کمین خود را  گرديد جا جابهحرکت و دودزا  یها نارنجک
 حتمشاا  چگونه در چنین مواقعی عمل کند و داند یماو  ،هم دانا و خبره استمتخاصم  تیرانداز تک

 آنشان جهت گمراه کردن ممکن است  دشمنمخفی که موقعیت و موضع  اند دادهآموزش  آنانبه 

د نشما را گمراه کنخود  کمین مخفی از اين موضعآنان که توجه نکنید و بگذاريد بنابراين  ،باشد
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از يکشی ديگشر    .دنش انجشام ده را ششما  دادن و فريشب  خود را برای به تلشه انشداختن    یها کلکو 

و همیششه بشرای    کشرد  یمش اسشتفاده  لمانی آهای تیرانداز تکدر برخورد با زايتسف که  یها تجربه

بشه تنهشای   وقتشی  که  گفت یمو ا :نین بودچ کرد یمتعريف هم ی تیرانداز تکهنرجويان مدرسه 

وقتی  اوبهترين وقت برای شلیک به  ريدرا دا متخاصم خود تیرانداز تکنیروی از بین بردن قصد 
در بشا ی  او  مسلسشل وقتشی  بان وی را از میان برداشته و یاست که شما بتوانید مسلسلچی پشت

وی يکشی از دوسشتان    انناگهش اگشر  و هالکشت وی بشاخبر ششديد    از  قطعااو باقی مانده  ريز خاک

 ای گلولهرگبار کمین شما مخفی به سوی موضع و  کندمسلسل را به دست گیرد و دوباره مسلح 

متخاصشم  ی هشا نیروبرای هنوز شما کمین مخفی موضع که است  آنی ااين به معن شلیک کند

نخواهشد   ورا بشر نشدارد   اين مسلسشل  از افراد دشمن کسی در صورتی که اما اگر  ،باشد ینممشخص 

موضشع مخفشی   کشه  مفهوم اين موضوع در اين اسشت  کند  با آن به سوی مواضع مخفی شما شلیک
و  انشد  کشرده  علشوم را م ششما کمشین  محل مخفشی   یدرست  بهن شما لو رفته و نیروهای متخاصم یکم

نیشروی  در اينجشا   ،کنشد  یمش رقیشب کشار   زبشده   تیرانشداز  تشک نیشروی  آنها  که در روی جبهه دانند یم

بشرای   تسشف يزا ،و عشوض کنشد   جشا  جابشه خشود را  کمین موضع مخفی و بايد محل  حتماا تیرانداز تک

جنشگ در جلشوی    یهشا  جبههروزی در  ديگو یمو  دهد یمی توضیح تیرانداز تکداوطلبان آموزشگاه 

خورشید با  آمده و هر تپشه و برآمشدگی در    ،دشمن را زير نظر داشتم  جبهه سنگر خود دراز کشیده و

کشه مشن تعشدادی پوکشه بشاقی مانشده از        دهد یماو توضیح  ،شد یمديده تابش نور خورشید به خوبی 
بشه   دفعشه  کيش بیست سه عشدد را ششمردم و    ،آنها توپ را ديدم و شروع کردم به شمارش یها گلوله

کشه تشه    شود یمديده مشخص و به خوبی و ته ندارد پوکه گلوله توپ اين يکی  صبر کنگفتم خودم 

فاده کشرد و  تاسش  یبرای مقاصد خاصش از آن  توان یمشده که  یا لولهو مثل  اند دهيبر عمداارا پوکه آن 

مشن مقشداری خشودم     ديگو یماو  ،ديدبانی کرد به خوبیمنطقه دشمن را اطراف  توان یماز داخل آن 

در يشک لحظشه   کشه   گلوله توپ خیشره ششدم  و به اين پوکه ته بريده  کشیدمبه با  از داخل سنگر را 

کشه   ،سرعت باد خودم را به داخل سشنگر پشرت کشردم   با  ددر داخل آن ديدم و بعرا برقی درخشش و 

 ششد به هشوا بلنشد    یخاک و اصابت کرد و گردسنگر سر من و به ديواره در همین حین گلوله به پشت 
از داخشل پوکشه   را آلمشانی بشود کشه مشن      تیرانشداز  تکدقیق گلوله نیروی و شلیک  گیری هدفو اين 

و  کنشد  ینمش به مشن اصشابت    اش گلولهاما  کردگلوله شلیک و به سوی من  گیری نشانهسربريده توپ 

 .کردم ینمهم اکنون اين تجربه را برای شما بازگو من  بوداين از  به غیراگر 
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و  شد ینمو عالی بود و هیچ نقصی در آن ديده  ای حرفهآلمانی خیلی  تیرانداز تکدر اينجا استتار 

از در میشان تعشداد زيشادی پوکشه بشاقی مانشده       آلمشانی   تیرانشداز  تشک نیروی کمین مخفی  وضعم

و  کشرد  ینمش آلمانی را تهديشد   تیرانداز تکتوپ درست شده بود و هیچ خطری نیروی  یها گلوله

 تیرانشداز  تشک وقت نیشاز  در ی بسته نشده بود و يبه جا وثابت بود خیلی جالب بود که پوکه خالی 

شعاع ديدبانی زيادی بشرای  پوکه و از داخل آن  داد یمبه اطراف حرکت به آهستگی او را آلمانی 

 همه پوکشه آلمانی در آن بود که در میان اين  تیرانداز تکتنها خطای  و گرديده بود  او مهیا

آن که نور خورشید داخل  کرد یمپوکه خالی ته بريده برای ديدبانی استفاده دار از يک  خالی ته
ه را به شک واداشتروس  تیرانداز تکروشن کرده بود و اين روشنائی داخل پوکه گلوله توپ  را

من همیشه از  ديگو یم «زايتسف»بايد داخل پوکه خالی گلوله توپ تاريک باشد(  قاعدتاا) بود

 ،مانده یباقچیز هر  کردم یمهمه مناطق تحت اختیار دشمن را مناظره  دارم هيپاطريق دوربین 

نیروهای متخاصم را زير نظر جبهه تمام استحکامات در داخل عمق  حتی کانال و سنگری هر

ايشن تپشه    یدر بشا   شود یمدشمن يک تپه ديده  یها جبههاوقات در مواضع  گاهی .شتمدا

و نزديک آن  نمیب یمو يا پريسکوپ دشمن را  دار هيپادوربین  شدهاستتار   لوله ها وقتبعضی 
دششمن   تیرانشداز  تکمحل مخفی کمین  احتما اکه  شود یمديده گودی و فرو رفتگی زمین 

در روی  ای حرفه به طورکه  کردم یمرا نظاره پوکه ته بريده گلوله توپ آن روز هم  در است،

آلمانی را  تیرانداز تکنیروی سر ديگر پوکه خالی و در  بوديک بلندی کوچکی استتار گرديده 

جبهشه مشا را    اش اسشلحه از طريق دوربین اپتیکشی   هک شتکه کاله آهنی بر سر دا دميد یم

تابش به لنز دوربین را از شع انعکاس نور خورشید ناشی عپوکه خالی جلوی تش .ستينگر یم

به خاطر ديد خوب و استتار  او ،کرد یمخود را انتخاب  یها هدفآلمانی  تیرانداز تک ،گرفت یم
اصشابت  و  روی نششانه  ی ازعکسهم عکاسی با دوربین  توانست یمحتی  اش شدهعالی انجام 

 .بگیردخود شلیک شده  ها هدفبه  اش اسلحه گلوله

از طريشق دوربشین    وفاشیست را به مدت نشیم سشاعت    تیرانداز تککه من  دهد یمزايتسف ادامه 

بشه   ماعصشاب بر روی فشار  ،بودمکرده  روی نشانهو به محل کمین وی تحت نظر گرفته  دارم هيپا

آلمانی هشم از   تیرانداز تک ،کردم ینمتوجه ع وموضالبته من به اين  ،بود هدیبا ترين حد خود رس

و  هرفتش کمکی من به عقشب   قطار هم ،کرد یمنظاره ما را   جبههمنطقه  اش اسلحهطريق دوربین 
و  بشرد  یمبه با   در با ی سنگر کمی خود انمترسکی را با دستنه چندان زياد از من در فاصله 

ضربه گلوله به حدی  کند یمفاشیست به کاله آهنی مترسک شلیک  تیرانداز تکدر همین لحظه 
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دور از مترسشک   یا گوششه و به  وجود نداشته استکه انگار کاله آهنی بر سر مترسک  بودشديد 

 اش اسشلحه دسشت خشود را روی گلنگشدن     یآلمشان  رانشداز یت تشک در همین لحظه  شود یمپرتاب 

به بیرون بکشد که زايتسف او را از محل مخفشی کمشین    اش اسلحهپوکه خالی را از تا  گذارد یم

معمول بشا  آورده و در همشین   حد  سر خود را کمی با تر ازاو که  ندیب یم دار هيپاخود با دوربین 
و گلولشه بشه پیششانی و در میشان ابروهشا       ششود  یمش بشه هشوا بلنشد     ای گلولهلحظه صدای شلیک 

 دار نیدوربش و اسشلحه   افتد یمو کاله آهنی وی بر روی صورت او  ندینش یمفاشیست  تیرانداز تک

 .ماند یمموزر وی در پوکه خالی گلوله توپ برجای 

 (کنند یمديدبانی  پمواضع دشمن را با پريسکوکه  دهد یمنیروهای نظامی را نشان  زير )تصويرهای

 

آلمشانی مرتکشب خطشای     تیرانشداز  تشک ه پیوسشت  بشه وقشوع   تیرانشداز  تشک در اين نبرد که بین دو 

که است  حوصله یب تیرانداز تکنیروهای تکرار خطاهای گذشته خطا و اين  گردد یمنابخشودنی 

زايتسشف بشه مشدت زيشادی بشه      واسشیلی  چرا  .کشانده است یرا به نابودآنها  در جاهای ديگری

 ؟کرده بود و او را زير نظر داشت گیری نشانهآلمانی  تیرانداز تک

 ؟رود یمچرا يار کمکی زايتسف کمی به عقب در نزديکی زايتسف 

مترسشک  بشه  آلمشانی   تیرانشداز  تشک تشا   کند یمرا نمايان  یبا فاصله اندکی از زايتسف مترسک او 

و گیرنشد  بقشرار  مسشتقیم   انی و آتشبدر يک خط ديد تیرانداز تکنیروی  نفردو و  کند روی نشانه

و احتمشال  زايتسف شک داششت  زبده روس واسیلی  تیرانداز تکنیروی علت ديگر در اين بود که 
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 بشرای فريشب  را در پشت پوکه خالی گلوله تشوپ مترسشکی   آلمانی  تیرانداز تکنیروی که  داد یم

 .کشرده اسشت   روی نششانه ی ديگری به سوی او جااز وی و خود  گذاشته استبه جای خود دادن 

تشوپ   یهشا  گلولهخالی  یها پوکهآلمانی را به خوبی و واضح در پشت  تیرانداز تکزايتسف چون 

 قطشار  هشم محل مخفی نیروی آلمشانی  و به سمت  روی نشانهدر حین برای اين منظور  دهيد ینم

 تیرانشداز  تشک تشوپ   یهشا  گلولهخالی  یها پوکهدر پشت آيا که روشن شدن ماجرا  برای زايتسف

 یمترسکزايتسف  قطار هموضوع برای روشن شدن اين م ويا خیر  استنشسته  یآلمانی مترسک

به طوری که خط ديشدگانی و آتشش مشابین دو     برد یمزايتسف به با  فاصله خیلی کمی از را در 
 ردهکش  روی نشانه سمت ویتا زايتسف به راحتی بتواند به  ردیگ یمدر يک راستا قرار  تیرانداز تک

آلمشانی مرتکشب دو خطشای     تیرانداز تکدر اينجا  .دهدقرار خود اسلحه گلوله مورد هدف را  اوو 

گلولشه  ششلیک  و  روی نششانه مترسشک  سشمت  گرديد يکی اينکه به نابخشودنی کالسیک بزرگ 

در وی  ديگشر و خطای  ديینما یمروس مشخص  تیرانداز تکو صحت بودن خود را برای  کند یم

سشر   ششود  یماو مجبور بود که توسط گلنگدن اسلحه خود  جان لولهاز داخل حین کشیدن پوکه 

و  ردیش گ یمش زايتسف قشرار  اسلحه  روی نشانهخط مستقیم ر که البته دورد یابخود را کمی به با  
 .شوند یموی و نابودی همین خطاها باعث از بین رفتن 

بشه دوسشت خشود     یدار هيپااز طريق دوربین  «زايتسف»زبده روس  تیرانداز تکدر جبهه ديگری 

را نششان   شد یمقرار گرفته و ديده  ريز خاککه در پشت را افسر آلمانی يک قسمت با ی کاله 

تمام کاله  باايتقر اآلن ديگو یماو آيد  میبه سمت با   ريز خاککه به آهستگی از پايین  دهد یم

او جشواب  کشه   ندیب یمرا کاله افسر آلمانی  پرسد یمش قطار هماو از  استدر معرض ديدگان ما 

 کند یمما کار   جبههآلمانی روی  تیرانداز تکدر آنجا  ديگو یمدر جواب  «زايتسف» دهد یممثبت 
روی آلمشانی در   تیرانداز تکدانی چرا  می پرسد یمش قطار هماز  «زايتسف»و ما را زير نظر دارد 

 ديش گو یمش و  انشدازد  یمرا با   شيها شانهدوستش در جواب  ؟کند یمکار ما اين قسمت از جبهه 

ديروز تشو   ديگو یمبرای چه او در اينجا به کمین نشسته است، زايتسف  داند یمشیطان  !دانم ینم

برای خاموش خودشان  تیرانداز تکآنها  و امروزپای در آوردی با مسلسل خود نیروی آلمانی را از 

را نظامی که نیروی آلمانی کاله  گردد یمزايتسف متوجه  ،اند فرستادهکردن مسلسل تو به اينجا 

ان همیشه برای فريب دشمن کاله آهنی نیروی تیرانداز تک)خود قرار داده است  در با ی دست
پايین کاله و  او به قسمت بنابراين (نه در با ی دست دهند یمقرار  پیاده را در با ی تکه چوب

و  کنشد  یمش گلولشه  ششلیک   داششت قرار و پنهان  آندست نیروی پیاده آلمانی در پشت جايی که 
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آلمشانی   تیرانشداز  تشک  ايشن اوضشاع  با  کند یم مجروحرا  آلمانی تیرانداز تکنیروی  قطار همدست 

و از فاصشله   کنشد  یمو زبده عمل  ای حرفهمتخاصم خیلی  تیرانداز تککه نیروی  شود یممتوجه 

 ،اسشت کشرده  مجشروح  ناحیشه دسشت   را از  اوو  کرده روی نشانهش قطار همنکردنی به دست  باور

را مششخص   های آلمانیتیرانداز تکوضع مخفی کمین يک ساعت سه مزمان در مدت  ستفيزا
 ،ان ششروع گشردد  تیرانشداز  تشک ممکن است امروز مبارزه بشین   ديگو یمش قطار همبه و ا ،کند یم

هنوز  ،گذارد یم ريز خاکرا روی لبه آلمانی کاله آهنی  تیرانداز تکدر برابر محل اختفا   سپس او

 تیرانشداز  تککه گلوله  نگذشته بود ريز خاکدر روی لبه  کاله آهنی قرار گرفتناز  یا لحظهچند 

از  ششود  یمش پشرت   ريشز  خشاک داخشل  پايین و کاله آهنی را به گودی  کند یملمانی به او اصابت آ

که اصابت گلولشه توسشط نیشروی     متوجه گرديدکاله آهنی زايتسف مشخصات برخورد گلوله به 

 ای گلولشه آلمانی از مکانی شلیک گرديده است که او چند وقت قبل از اين با شلیک  تیرانداز تک
 .او را مجروح کرده بودوی  قطار همبه دست 

 

 (دهد یافغانستان نشان م  را در کوهستان «بارت» M99تیراندازان نیروهای ناتو را با اسلحه دوربرد  )تصوير با  تک

در وقت نهار من از میان ششکاف تعبیشه ششده در سشپر فشو دی محشافظ        دهد یمزايتسف ادامه 

و متوجشه گرديشدم کشه     کشردم  یمآلمانی نگاه  تیرانداز تکمحل اختفا  مسلسل ماکسیم به سوی 

و استتار کشرده   به خوبیی موجود در منطقه ها و بوته ها علفکمک آلمانی خود را با  تیرانداز تک

 گرفتشه بشود  مشا را زيشر نظشر     جبهشه  یا ششده منهدم  محافظ تیربارفو دی سپر از شکاف او هم 
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بشه او  گلوله  شتاحتمال دا کردم یمآلمانی شلیک  تیرانداز تککه اگر به سوی  گفت یمزايتسف 

فقط موضع اين برخورد کند و مسلسل سپر محافظ يا و به لوله گلوله شلیک شده کند و ناصابت 

منتظشر  يتسشف  ازبنشابراين   ،کنشد جمشع  را او بیشتر حواسشش  که  شود یمباعث و  ترساند یماو را 

مشدت  در موضع مخفی کمین خود زايتسف  ،ی گردديخطا مرتکبآلمانی  تیرانداز تککه  ماند یم

همین لحظشه زايتسشف در   و در  آورند میآلمانی نهار  تیرانداز تککه برای  ماند ینمزيادی منتظر 

کدام يک از  دانست ینمزايتسف  ،ندیب یمرا دو کاله آهنی تیربار تخريب شده با ی سپر محافظ 

از تابش نور خورششید بشه   در اين هنگام که است آلمانی  تیرانداز تک مربوط به ها یآهناين کاله 
در حشال  آلمشانی را   تیرانشداز  تشک کشه   شود یمدرخششی پديدار آلمانی  تیرانداز تک ستکان چايیا

کمی سر خود را آلمانی  تیرانداز تکوقتی و  ماند یمزايتسف منتظر و  دهد یمنشان ی چانوشیدن 

در معرض ديد زايتسشف   ویچانه که سر و حدی تا  نوشدبتواند بهتر چايش را بتا  برد یمبا  به 

گلولشه از اسشلحه   کشرده و   گیشری  نششانه وی به سشمت  زايتسف  هنگامو در همین  ردیگ یمقرار 

نقشش بشر   مانی آل تیرانداز تکو  کردهبه هدف اصابت  اش گلولهکه  کند یمشلیک موسینای خود 

روس  ای حرفشه  تیرانشداز  تشک در بشا   ذکر شده ان تیرانداز تکعملیات و دوئل  در .گردد یمزمین 
گلولشه  ششلیک   و گیشری  نشانه شود یمی که در مدت چند ثانیه ديده خیلی سريع و دقیق به هدف

 یدر اين بود که بشه خشود اعتمشاد زيشاد     شود یممرتکب آلمانی  تیرانداز تککه ی يو خطا کند یم

 یهشا  بشردن بانی لذتی هم از زندگی ببرد و ايشن لشذت   و ديد در حین کمین خواست یمداشت و 

 اندازد یمرا به خطر آنها  و جان شود یمان تیرانداز تککوتاه در مناطق جنگی باعث اشتباه کردن 

 یا واقعشه در  .دهد ینمآمده را از دست  به دستزايتسف بعد از انتظار زياد اين فرصت در اينجا و 

جنگ میان نیروهای ارتش آلمان نازی  یها جبههديگری در خالل جنگ جهانی دوم در يکی از 
دسشتگیر  نیروهای گششتی روس  توسط و نیروهای ارتش سرخ يک نفر از نیروهای ارتش آلمان 

جنگ   جبههکه نیروهای آلمانی واقع در اين  کند یماز وی او اقرار بازپرسی  و در هنگام شود یم

بنابراين  ،اند کردهوارد آنها  نیروهایتلفات زيادی به ان روس تیرانداز تکخیلی نگران هستند که 

 ی مخصوصشی که توسط هواپیمشا  است از برلین درخواست کرده ها آلمانجنگ فرماندهی جبهه 

با تلفشظ زبشان روسشی نوششته     ) «یگسکین»ان برلین را به نام سروان تیرانداز تکمدير آموزشگاه 

و آس  سشرکرده « واسیلی زايتسشف »تا بتوانند  بیاورندجنگ   جبههاز اين منطقه ه برا شده است( 
را به اين منطقه  اوو  شود یمت قموافآنها  با درخواستالبته و  ان روس را از بین ببرندتیرانداز تک

ايشن  وقتی که به زايتسف  ،کند یمهم اکنون در روی جبهه نیروهای روس کار او  ،آورند مینبرد 

www.takbook.com



 جلد دوم -انداز )اسنايپر( تیر تک   □      5۴

مشاجرا را   بشدين ششکل  ، او کنشد  یمش  یزير برنامهشروع به  درنگ یباو  دهند یماطالع ع را وموض

 نبررسشی کشرد   وبه تحقیق  آلمانی تیرانداز تکاين  من شروع کردم در موردکه  کند یمتوصیف 

 تیرانشداز  تکچون  ،کند یماستفاده  یچه نوع استتار و یا اسلحهاز چه آلمانی  تیرانداز تککه اين 

، امشا خصوصشیات اخالقشی و    ششناخت  توان یماو  یها کیتاکتو  را به خوبی از عملکرد ای حرفه
و هیچ  کردند یمما هر روز ديدبانی افراد من نامشخص بود  یآلمانی برا تیرانداز تکاين  ای حرفه

زد کشه ايشن   حشدس  بتشوان  بشود کشه   حتی خیلشی سشخت    کردند ینم کشف یا تازه و چیز جديد

ششايد او خیلشی دقیشق و     کنشد  یمش کار جنگ قسمتی از جبهه چه آلمانی در  ای حرفه تیرانداز تک

من با تکیه بر  و گذاشت ینمجا  راز خود بو نشانی  که هیچ اثری کرد یممرا جستجوی  ای حرفه

 .او بگیشرم  بشرای نشابودی  حرکات او را آنالیز کنم و بهترين تصشمیم را   خواستم یمب خودم ارتج

و  ها یبچيتخرو  ها یچ مسلسلبايد از اطالعات و کمک نیروهای پیاده و  گفت یمتجربه به من 
محل  حتمااآلمانی را پیدا کنم  تیرانداز تکخودی استفاده کنم و وقتی که من  ها دبانيدهمچنین 

اين منظشور مشن    یبرا ،گردانم یممعطوف  مو نظر او را به خود کنم یممشخص  کمین او را هم

سعی کردم از بین نیروهای پیاده خودی افرادی را برای همکاری انتخاب کشنم و در ايشن مشدت    

بهترين همکار را از بین افراد برای خودم انتخاب و در بوتشه آزمشايش بگشذارم چشون      توانستم یم

و همیشه  خورد یمزبده و ماهر  تیرانداز تکدرد کار ه و دلیر همیشه ب ای حرفهداشتن يار خوب و 

مسلسشلچی  اينهشا   يکشی از  حتمشاا و  کننشد  یمش را دو تا سه نفر نیرو همراهی  ای حرفه تیرانداز تک
( اول گفشت  یمش )زايتسف  کردم یمو من همیشه هدفم را به دو روش پیگیری  باشد یم ای حرفه

و دوم اينکه  کردم یمدشمن  یها جبههامکانات و سنگرهای  موردشروع به تحقیق و تفحص در 

دشمن زخمی و يا  تیرانداز تکنیروی توسط ی و در چه شرايطی نیروی خودی يکجا و در چه جا

پرستاری که در جبهه خشدمت   .در اينجا کمک زيادی به من کرداين موضع از بین رفته است و 

کشه  همیششه  مثل  .سترا پیدا کرده اشده  زخمینیروی در کجا که توضیح داد برای من  کرد یم

در مشورد همشه    گشتم یم هو دنبال شاهدين واقع کردم یمعزيمت  حادثهمحل من به سرعت به 

و  تیرانداز تکآمده متوجه حضور  به دستو با توجه به اطالعات  کردم یمچیز تفحص و تحقیق 
آنهشا   چه ششکلی به که بدانم  کرد یمو اين به من خیلی کمک  دميگرد یم اوتیراندازی  تاکتیک

دنبال هدفم بگردم و بايد که  شد یمترتیب شروع اين مرحله دوم کار من به  .کنند یمتیراندازی 

آنهشا   که خودم هدفی بشرای کنم و مشخص را پیدا  متخاصم تیرانداز تکمحل کمین و اختفا   تا

ولشی از دوربشین دو    منطقه دشمن را حسابی بررسی کشردم  دارم هيپادوربین  و من از طريق نشوم
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تشا  دششمن    جبههدر يک مکان در میان  .کردم ینماستفاده  هرگز ام اسلحهچشمی و يا از دوربین 

تجربه به  ،هم اکنون کسی وجود ندارد ،ندنجا بودآتعداد زيادی از افراد دشمن در قبل چند لحظه 

بشه کمشین نشسشته    و زبده دشمن  ای حرفه تیرانداز تکدر آنجا نیروی  ناایقيکه  کرد یممن حکم 

 چیبشه هش   ديش ا نکرده دشمن  جبهه در مورد منطقهتحقیق کافی  صد درصددوستان من اگر  .است

ان هشیچ وقشت   تیرانشداز  تشک در دنیای  .قرار ندهید متخاصمنیروهای وجه خود را در معرض ديد 

 کشن و  گزهفت بار  ديگو یماست که  یا و عاقالنهعامیانه  المثل ضرب .جايز نیست یانگار سهل

اگشر قصشد   موضشع کشه   ايشن  و آيد  میدر اينجا به کار  واقعاا المثل ضربو اين يک بار قیچی کن 
صشحیح و   قشاا یدق و همه جوانب را در نظر گرفت نیدتیراندازی به هدفی را داريد بايد خیلی کار ک

بايد دششمن را   .نیداختراع کغدار برای گمراه کردن دشمن را  یيها کلک، از خود باشد یمدرست 

ششناخت  دشمن را و قدرت يد بايد نقاط ضعف ر، اگر نیاز به پیروزی دابه حد ممکن بهتر شناخت

بشا يشک    دیش توان یمش  وقت  آن ،تمام شناخت اين جزئیاتابعد از  وقرار داد بررسی و و مورد توجه 

اگشر   .نیشد را نشابود ک و وی کشرده   روی نششانه حريشف خشود   بشه  شلیک دقیق از موضعی مناسشب  

فقط با ديدبانی و کار کردن همیشه بايد بدانید  ،بايد بدانید پیدا کنیدست پیروزی دبه  دیخواه یم
خودتشان  ف اهشد ابه  دیتوان یمروی منطقه دشمن  درصحیح  یزير برنامهو ست و حساب شده در

و در کشار و   ششوند  ینمش کسشی  به سادگی دستگیر هشیچ   و معلومات ها یدانستنتمام اين  .برسید

 و جشايز  رممکنیش غخطشا  تجربه کشردن از طريشق آزمشون و     تیرانداز تکافراد زبده  یها کیتاکت

را و ديشدبانی دششمن    اسشتتار و پنهشان گشردد    به خوبیی که نتواند تیرانداز تکنیروی ، باشد ینم

 اودوام بیشاورد و  نبشرد   ها جبههدر  تواند ینمخوبی نیست و مدت زيادی  تیرانداز تکاو انجام دهد 

نیشروی  هشر   ،باششد  یمدشمن  تیرانداز تکنیروهای برای  یا زنده ساده و در حقیقت سیبل یهدف
ان چشه تشازه آمشوزش    تیرانداز تک تاکتیک و روش مخصوص به خود را دارد اما همه تیرانداز تک

و  ها کلکتمام  ،است ای حرفهمتخاصم هم نیروی که بايد بدانند  ای حرفهو  کار کهنهديده و چه 

 داردف را اهدابه دقیق و خوب و عالی شلیک  و گیری نشانهو دقت در  داند یم را شما ترفندهای

او را گمراه به مبارزه دعوت کنید و او را هر شکل ممکن به است که بايد  شماو در اينجا وظیفه 

برای اين منظور مسشیرهای الکشی و گمشراه کننشده در جلشوی چششمان        .کرده و به تله بکشانید

حرکشت و  بگذاريشد مسشیر    ،حواس او را معطوف چیزهای ديگشری کنیشد   ،درست کنید متخاصم
همیشه در سشخنانش   تسفيزا ،ريزيد به هم وکرده خرد  اعصاب او را ،را گم کندشما ئی جا جابه

من مخالف کمین زدن در يک جشای ثابشت    گفت یم یتیرانداز تکمدرسه  یها آموختهبه دانش 

www.takbook.com



 جلد دوم -انداز )اسنايپر( تیر تک   □      5۶

خیلشی  و کشو  کشردن اسشت و او     جشا ششدن   جابشه همیشه در حشال   ای حرفه تیرانداز تک .هستم

هشیچ کشس   کشه   ششود  یمش پديدار جنگ  مکانی از جبههبرای دشمن در غافلگیرانه  و رمنتظرهیغ

 بايد مبارزه کرد و بدون هشیچ حرکشت و   آوردن نتیجه مناسب به دستبرای  و انتظارش را ندارد

در کجشا  اسشت و   سشی کچه حدس بزنید که متخاصم شما  دیتوان ینمشما و فکری هرگز تالش 
که من با کمک دوستان  دهد یمزايتسف ادامه  ،کند یمچگونه عمل و  داردکمین موضع مخفی 

برلینشی   ای حرفشه  تیرانداز تکتوانستم به مقابل  ام گذشته یها تجربهايم و با استفاده از ه قیو رف

او در مشدت يشک روز بشا ششلیک دقیشق خشود و        .کرد یمبازی  موشک ميقابروم که تاکنون با ما 

کرد و گلوله ديگر او دوربین  را زخمی و مجروحما  تیرانداز تکاز نیروهای  نفر یاصابت گلوله يک

 گونشه  نيش ابشود  و قشابلی   ای حرفشه  تیرانشداز  تکاو  .ديگری را شکست تیرانداز تکاپتیکی اسلحه 

هیچ شکی ديگر باقی نمانده بود کشه   .نديآ یمان اغلب از جنگ و نبرد سرفراز بیرون تیرانداز تک
در هنگام سشحر مشن    .در روی جبهه ما شروع به کار کرده است ها ستیفاش ای حرفه تیرانداز تک

مشن   قطار هم و انم در آنجا به کمین نشسته بودقطار همبه کمینگاهی رفتم که روز قبل يکی از 

حسشابی  خشود   نکمشی موضشع مخفشی   دشمن را از زاويشه   ريز خاکو   جبهه قاایدقروز  در اين چند

 ششان  جبهه ريز خاکعوض نیروهای آلمانی هر روز مثل همیشه در با ی  دربررسی کرده بود و 

 زيش ر خشاک و خیلی راحت در امتداد  آوردند یم به با  ريز خاککاله آهنی را کمی با تر از سطح 

 قشاا یدقو ايشن   خشورد  یمش تکشان   یعش یرطبیغکاله آهنشی  مشخص بود که البته  .دادند یم حرکت
بشرای  آنهشا   در کار دارند و ايشن عمشل   یا لهیحآلمانی  تیرانداز تککه نیروهای  کرد یممشخص 

نیروهای آلمشانی در تمشام    .باشد یمان روس به تله خودشان تیرانداز تکگمراه کردن و کشانیدن 

برلینشی بايشد    تیرانداز تککه  دانستم یمو من با اعتماد زياد  دادند ینمروز هیچ کار ديگری انجام 

خودم باشم و حواسشم   اعمال پس بايد خیلی مواظب حرکات و .در همین منطقه کمین زده باشد

انم به موضع مخفی کمینی رفتشیم  قطار همدر روز سوم من با يکی از  ،را خیلی بايد متمرکز کنم

ديشدبانی  را  ها آلمانما در تمامی مدت زمان نشستن در موضع مخفی خود موضع کمین تقريبی 

دوست من محل مخفشی کمینشی را    .میداشت ینمو زير نظر داشتیم و از آن منطقه چشم بر ه کرد
 ای حرفه تیرانداز تکمخفی و حتمی  وضعبا انگشتش به من نشان داد و گفت در همان منطقه م

از سشمت   ای گلولشه در يک لحظه و به مدت يک ثانیه سر خود را به با  آورد کشه   .هاست آلمان

 به صورتآلمانی به سوی وی شلیک گرديد که خوشبختانه زخم سطحی برداشت و  تیرانداز تک

 ای حرفشه خیلشی  زبده است و متخاصم  تیرانداز تککه  داد یمجدی از مرگ گريخت و اين نشان 

www.takbook.com



 5۷      □       نبرد یها تیراندازان رقیب با يکديگر در جبهه مبارزه و دوئل تک

 

آنهشا   ه جبههدمحدوو داشتم را زير نظر مدت زيادی منطقه دشمن به من  خالصه ،کند یمعمل 

 ،را پیدا نکشردم آلمانی  تیرانداز تکاختفا  و کمین دقیق اما محل  کردم یمديدبانی زياد را با دقت 

حفشظ  از را مشن  آنهشا   ريشز  خاکدشمن و   جبهه در مدت چند روز ديدبانی تمام منطقه پیش روی

حرکت و هر د نوجود دار طبیعی زمینو يا عوارض در کجا تپه  دانستم یممن چشم بسته  ،داشتم

مروز هیچ چیز جديشدی و مششکوکی   ا .دميگرد یمی در منطقه دشمن را خیلی سريع متوجه جا جابه و

بشه سشمت   از سمت جبهه نیروهشای آلمشانی   گلوله  ای حرفهرا پیدا نکردم اما من ديدم چقدر سريع و 

 تقريبشاا  آلمشانی  تیرانشداز  تشک موضع مخفی نیروهای ما شلیک گرديد و برای من مشخص گرديد که 
کشه   باششد  یمش آلمشانی   یروهشا ین زيش ر خشاک جلشوی  جنشگ و  دو جبهشه   در میشان جای در جلوی ما 

 .ميديد ینمما او را البته مخفی کمین گرفته است که موضع در آنجا آلمانی  تیرانداز تک

 

جنگ جهانی دوم  یها آلمانی را جبهه راندازانیت دريايی امريکا يکی از تک )در تصوير با  کماندوهای نیرو

 (اند دهیدر شمال فرانسه و در جبهه جنگ نرماندی به هالکت رسان

از جبهشه  در آن منطقشه   ،کشرديم آلمشانی را   تیرانداز تکمحل تقريبی دوباره شروع به ديدبانی ما 

وجشود   یا شدهدر سمت راست تانک تخريب و سنگرهای نیروهای آلمانی  زهاير خاکنزديک به 

بشاقی مانشده از محشل سشنگر مسلسشل سشنگین        گشودالی کوچشک  تانک و در سمت چپ  شتدا

هشیچ  آنهشا   در درون تانشک باششد   تواند ینم تیرانداز تکنیروی  گفت یمزايتسف  ،بود ها ستیفاش

و در سمت چپ هم چیزی به جز گودال باقی مانده از محشل مسلسشل    کنند ینمرا وقت اين کار 

صاف و همشوار بشود و فقشط در     یراست  بهو سطح زمین میان اين دو مانع  شد ینمديده  ها آلمان
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میان تانک و محل باقی مانده از گودال جشای مسلسشل يشک صشفحه فلشزی کهنشه و        حدفاصل

هم به مدت زيشادی  آنها  زمین وجود داشت که مقداری آجر شکسته تل انبار شده در روی سطح

 تیرانشداز  تکخودم را در جايی  من .داد ینماهمیتی آنها  در آنجا قرار داشتند و هیچ کس به وجود

پنهشان   متخاصم قرار دادم و حساب کردم برای تعیین موضع مخفی کمین هشیچ جشايی بهتشر از   
 .باشد ینمشدن در پشت آجرها و صفحه فلزی کهنه 

 مشان خودديشدبانی دقیشق   مورد و محل را کنترل اين م که یتصمیم گرفت گريد ،ديگو یمزايتسف 

 محشل کمشین  و در مقابل  گذاشتهچوبی تخته به با ی را دستکشی برای اين منظور  ،قرار دهیم

که ناگهان صدای سفیر و ششلیک   بردمبا   به زير خاککمی با تر از  آلمانی تیرانداز تکتقريبی 

پرتشاب ششد کشه ايشن اتفشا        یا گوشهبا تکه چوب داخلش به دستکش و  برخاستگلوله به هوا 

وزر آلمشانی بشود   اسلحه مش  روی نشانهآلمانی و قدرت دقت  تیرانداز تکدقیق  روی نشانهحاکی از 
مششخص  را آلمشانی   تیرانداز تکگلوله شلیک مسیر  دقیقااوقتی به دستکش و تخته نگاه کرديم 

در کجا پنهان آلمانی  تیرانداز تککه  داد یمنشان به طور دقیقی شلیک گلوله  و اين مسیر گرديد

و کشرده  را گمراه او بايد  ویکمین تقريبی به مشخص شدن محل اکنون با توجه  .گرديده است

 یخشوب بشه  آلمشانی   تیرانشداز  تکمکان کمین ما پیش خودمان حساب کرديم البته  بکشانمبه تله 

جايی ديگشری  با  را خوب و مناسب خودکه او اين موضع مخفی محال است و استتار شده است 

 .برودديگری وضع مخفی کمین مو به  کردهعوض 

او  فعالاکه  دهد یمنشان  آلمانی تیرانداز تکی اخالقخصوصیات زايتسف به دوستانش گفت که  
زايتسشف   قطشار  هم ،رود ینمديگری مخفی و به موضع  است کمین ماندگاروضع مخفی در اين م

 تیرانشداز  تکدر امتداد محور ديدگانی را کمین ديگری وضع مخفی مهنگام در شب با کمک وی 
بشه  اسشتتار و مخفشی نمودنشد     به خشوبی را  کمین جديداين موضع مخفی و کرده آلمانی درست 

بشود کشه   اين مکان مخفی را پیشدا کننشد و در آنجشا     توانستند ینمی که نیروهای متخاصم صورت
آلمانی نشست، در صبح زود روز بعشد وقتشی کشه خورششید      تیرانداز تکزايتسف به کمین نیروی 

آلمانی گلوله  تیرانداز تکبه سوی موضع مخفی کمین  «کولیکوف» قطار همطلوع کرد  تاب عالم
امشا او   ،نشان دهد یالعمل عکساز خود  ستيبا یم قاعدتاابرلینی  تیرانداز تکدر اينجا  ،شلیک کرد

خورشید به سشمت   یها اشعهدر هنگام صبح  ،از خود نشان نداد یالعمل عکسساکت ماند و هیچ 
تابش نشور خورششید در    ،کرد یمدر نور خورشید بسیار روشن را و موقعیت مخفی ما  دندیتاب یمما 

و احتمشال انعکشاس    بود موضع مخفی نیروی آلمانی پشت به خورشید برعکسچشمان ما بود و 
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بنشابراين مشا صشبر     .و مشخص شدن موضع مخفی ما خیلی زيشاد بشود   ها اسلحه یها نیدوربلنز 
از نهشار بشا گشردش حرکشت خورششید       بعد کرديم تا خورشید گردش کند و موقعیت عوض شود،

 تیرانداز تکروی مخفیگاه  بر برعکسو  بودشده افکنده مخفی ما  موضع سايه در روی تاب عالم
بشر  ی مناسب به صورتخورشید نور  تا اينکهما منتظر مانديم  .کرد یمآلمانی اشعه خورشید تابش 

خوب دقت کرديم در کنار و که اين اتفا  افتاد کند و وقتی آلمانی تابش  راندازیت تکروی موضع 
بازتشابش  ايشن  اما معلوم نبود کشه  آمد  به نظردرخششی  از تابش نور خورشیدناشی ور  فو دی 

تشابش لنشز نشور دوربشین     بازشکسشته اسشت و يشا     یا شهیشانعکاس نور خورشید ناشی از برخورد 
کشاله  زبردسشت و مشاهری بشود     تیرانداز تککه من کولیکوف  قطار هم؟ است آلمانی تیرانداز تک

فاشیسشت   تیرانشداز  تشک در اين هنگام  آورد زير خاکسطح  با تر ازکم  یقدرآهنی را با احتیاط 
تشا  صدايش نعره  روزدر آرامش که کشید بلندی  فريادطوری  «کولیکوف» کرد،شلیک  ای گلوله

و زخمشی  تظاهر به تیر خشوردن   ولمانی رسید آ تیرانداز تکبه گوش و گرديده پخش فاصله زياد 
در بشازی کشردن    موششک  ميقابرلینی به خیال خودش بعد از چندين روز  تیرانداز تککرد و شدن 
فکشر  روس زخمشی   تیرانداز تک و نعره با شنیدن فريادو صابت کرده است ابه هدف  اوگلوله آخر 

« واسیلی زايتسف»يعنی  ها روسآس  تیرانداز تک نهايتدر  وگرديده است عاقبت پیروز کرد که 
بهتر وضعیت  ديدنبرای  اوبود که آلمانی  تیرانداز تکدر ذهن تصورات اين  .ه استبین برداز را 

از مخفیگاهش سر خود را  کمیمقدار هدف قرار گرفته  تیرانداز تکروس و ديدن  نیروهایجبهه 
 از بشین رفشتن  جشان کنشدن و    نظشاره خواسشت  مشوزرش  و از طريق دوربین اسشلحه  به با  آورد 

زبده و مکشار روس   تیرانداز تکباشد که در همین حین واسیلی زايتسف  ها روسآس  تیرانداز تک
که ايشن گلولشه بشا عبشور از      کند یمشلیک  ای گلولهکرده و  روی نشانهاو را ديده و به سوی وی 
 کند یمان برلین اصابت تیرانداز تکمدير آموزشگاه  «سروان کینگس»دوربین اسلحه به صورت 

 .گردند یمبه اطراف پخش  اش اسلحهلنز دوربین اپتیکی  یها شهیشو  غلتد یماو به پشت  و

از تمام  به خوبی «واسیلی زايتسف»متخاصم  تیرانداز تکدر جنگ با  شود یمخاطره با  ديده در 
 .کنشد  یمگذشته ديگران و خود استفاده  یها تجربهو از تمامی  برد یماستفاده و بهره  ها تیموقع

از خصوصشیات  يکشی   صبور و ايشن همیششه   تينها یبی بود با حوصله و تیرانداز تکاو ديدبان و 
اسلحه نیروهای ارتش روسیه  ، هم اکنون در موزهرفت یمبرنده وی بشمار  یها برگمثبت و از 

ان تیرانشداز  تشک مشدير آموزششگاه    «کینگس سروان» شکسته دوربینبا موزر آلمانی  تیرانداز تک
 .به نمايش عموم گذاشته شده است ه استکه توسط واسیلی زايتسف از بین رفتبرلینی 
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 (دهد یمجنگ جهانی دوم نشان  یها جبههآلمانی را در  راندازانیت تکنیروهای يکی از  با  تصوير)در 

که در وقوع جنگ جهانی دوم در يکی از منشاطق جنگشی او بشا يکشی از      کرد یمزايتسف تعريف 
راه آهنی مخفی شده بودند و بشدون هشیچ    یها ليردر زير  یروس در محل تیرانداز تکنیروهای 

و در تاريکی شب بشه خشط    انگاهانحرکتی تمام روز نیروهای آلمانی را زير نظر داشتند و در شب

جبهه نیروهای آلمانی نزديک گرديده و در آنجا تعداد قوطی خالی کنسرو را به هم ديگر بسته و 

حل کمین خشود آورده و روز ديگشر در   کنسرو و سر ديگر نخ را به م یها یقوطيک سر نخ را به 

خالی کنسرو را به سشمت خشود    یها یقوطنخ متصل به  تاب عالمبا طلوع خورشید  هان سحرگاه

کشه در تیشررس    ها یقوطراه انداختن سر و صدا توجه نیروهای آلمانی را به سمت کشیده و با به 
صشداها چگونشه و از کجاسشت و     بدانند اين اند خواستهآنها  همین کهخودشان بوده جلب کرده و 

آنهشا   سشمت روس بشه   تیرانشداز  تشک نفشر   کشه دو  نشد به بشا  آورد کمی بدن خود را از سنگرشان 

و پس از مدتی  فرستند یمرا به کام مرگ هر دو نفرشان گلوله شلیک دقیق با و کرده  روی نشانه

در مدت روز بدين ترتیب به تعداد زيشادی از نیروهشای آلمشانی     و کنند یماين کار را دوباره تکرار 

در جنشگ جهشانی دوم در   کشه   کند یمزايتسف تعريف  .کنند یمرا نابود آنها  کرده وگلوله شلیک 

آموزششگاه   دوره تیراندازی را در او« ساشا کالنیوف»ان روس فردی بود به اسم تیرانداز تکمیان 

و  گیشری  نششانه او به شکل خیلشی عشالی قشوانین     .رسانده بود ی شهر مسکو به پايانتیرانداز تک
اعتقشاد داششتند و   ايمشان و  او کشار  فرمانشدهان ارتشش بشه     .دانسشت  یماز اسلحه را گلوله شلیک 
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 ۶1      □       نبرد یها تیراندازان رقیب با يکديگر در جبهه مبارزه و دوئل تک

 

همیششه وقتشی کشه او بشرای نبشرد بشا        .ی اسشت تیرانشداز  تشک که او بهترين متخصشص   پنداشتند یم

 کشنم  یمش احساس  گفت یماو  .خیلی نگران بود کرد یمان دشمن به جبهه جنگ عزيمت تیرانداز تک

در روی تیغشه چنشین چشاقوی     پا گذاشتنبرای اينکه  بگذارمکه بايد پايم را روی لبه کارد نوک تیزی 

بايشد خونسشرد بشود و     ،بايشد تمشرين کشرد   پشس   خواهد یمو شجاعت به حد کافی جرات  حتمااتیزی 

کسشی از دوئشل بشا     گفشت  یمش او  .گرديشد تا اينکه موفشق  و بر اعصاب خود مسلط بود آرامش داشت 

 .که اول بتواند بر احساسات خود پیروز گردد گردد یمدشمن پیروز بر  تیرانداز تکنیروهای 

 (دهد یمآلمانی را در جنگ جهانی دوم در شمال فرانسه در جنگ نرماندی را نشان  راندازانیت تکتصوير پايین )
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ونبردجنگیهاجبههدرآناستفادهصحیحوستتارا

قطعشی   زم و  تیرانشداز  تشک  یهشا  گروهلزوم وجود  یا شرفتهیپدر هر ارتشی و هر نیروی نظامی 

 زم است کشه   تیرانداز تکنیروهای و به تحقق رساندن عملیات  کار کردنبرای بهتر و  باشد یم
و نبرد توسط نیروهای ديدبان متخاصم مشاهده نشوند تا بتوانند جنگ  های میداننیروها در اين 

نبشرد    جبهشه  دری که تیرانداز تکنیروی  .انجام برسانندبه درستی عملیات محول شده به آنان را 

 حتمشاا باششد  کشرده  نرا مخفی کردن و استتار خود و موضع مخفی خشويش   و کوشش برایسعی 

ناششی و  و  یا رحرفهیغ تیرانداز تکدشمن نیروی و  استهدف مناسبی برای نیروهای متخاصم 

 .دهد یمقرار خود اصابت گلوله و مورد هدف وی را کرده و  يیشناسارا استتار نشده 

و گار است یدود س یمعنا به« اموفلهک» یبرگرفته از لغت فرانسویا واژه استتار چیست؟ استتار
اسشتتار از   .اسشت گرفته شده به معنی پوشیده  (الستر)در زبان فارسی کلمه استتار از کلمه عربی 

اشیا  با استفاده از تفاوت م یها روشاز استفاده شامل و  باشد یماصول و قواعد پدافند غیرعامل 

بشرای پنهشان و مخفشی     غیره سايه وو نور و تاريکی و  ها یزیآم رنگو در طبیعت موجود مواد  و

افراد شکارچی برای پنهان نمودن نبرد و جنگ و  یها جبههدر و ارتشی نیروهای نظامی نمودن 
 .کنند یماستفاده شکاری از ديد حیوانات خود 

در نزديکشی   اغلب تیرانداز تکنبرد موقعیت و موضع مخفی نیروی جنگ و  یها جبههدر مناطق 

بنابراين مخفی شدن در ديشد نیروهشای متخاصشم     ،باشد یم دشمنمنطقه نفوذ و جبهه نیروهای 

را بشرای اسشتتار ششدن     تیرانشداز  تشک به آموزش و علم و تجربشه نیشروی    مندکاری سخت و نیاز

در منشاطق  زبده و ماهر  تیرانداز تکنیروی هر و عملیات کار اولیه و اصول و اين  زمه  طلبد یم

 .باشد یمجنگ  یها جبههو موقعیت  یطبیع

مخصوص  یروهاین ،انتیرانداز تک ديدبان،وسايل و اشیا  نیروهای  نيتر یاساسلباس استتار، يکی از 

 .باشد یملباس استتار  که قصد عملیات تخريب و ضربه زدن به نیروهای متخاصم را دارند

 گشردد  تیرانشداز  تکنیروهای جايگزين هیچگونه ماشین و ابزاری ساخته نشده است که تاکنون  

( شود استتار ساختهلباس  است در آينده جايگزين ممکن استو دگرگونی  پیشرفت در حال)علم 

 یها جبههرا در آنها  مخصوصی بپوشانند که یها لباس تیرانداز تککه نیروها است  زم  نيبنابرا

 .و استتار بکندو از ديد نیروهای دشمن پنهان  جنگ مخفی
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طبیعشت يشا   موجشود در   یها پوششاز لباس استتار تهیه شده  یها طرح یها نمونه ينبیشتر
که در تشخیص و  باشند یمشامل مواردی استتار  یها پوششاين و  شود یمگرفته حیوانات 
 یها هدفمشاهده و  کنند یمدرست اختالل و آنان مشکل بینايی افراد و ادراک بصری ديد و 

اينکه يا و  گرديده سختبرای نیروهای شناسايی ارتشی در مناطق جنگ و نبرد  استتار شده
 .نديآ یمبه سختی به ديد و چشم آنان 

 (دهد یمرا نشان  تیرانداز تک نیروهای استتار یها لباساز  یا نمونهزير  یرهايتصودر )

 

خصشوص  ه بش  جهشان در ارتششی  و نیروهای نظامی  اکثرااکاربرد و استفاده  یها علتيکی از 
 توان یمرا جنگ  یها دانیمدر استتاری  یها پوششو  ها لباساز استفاده  تیرانداز تکنیروهای 

نیروهای  ،توسط دشمن باشدنیروها اين خاصیت از بین بردن امکان شناسايی سريع  خاطربه 
 یها لباسو مانند نبرد منطقه ناهمگون و نامناسب با طبیعت  یها لباس نبايد از تیرانداز تک

و  هشا  لبشاس اسشتفاده از  بشا  بشرعکس  و  دنناستفاده ک خورشید نور ی اشعه دار برا  و انعکاس
ادراک و  مششاهده بشرای   نشدن آنامشخص از  توان یماستتار نیروهای نظامی  یها پوشش
 .آورد به عمل ديگران جلوگیری بصری

جنگی  یها کلکو  ها لهیح نيتر مهميکی از  صد سال گذشتهيکصورت گرفته در  یها جنگ در
و ادوات افراد  کردناستتار  شود یمکه برای فريب و گمراه کردن نیروهای متخاصم به کار برده 

سشايل و  وو خشود   کردنمخفی و پیاده  تیرانداز تکنیروی برای هر کلی  به طوراما  .استنظامی 
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و  یرنگش  هشم امشا   .باششد  یمش ضشروری و حیشاتی   بسشیار  از موارد جنگ   جبهه در شکمین وضعم
باشد  یا گونهبه بايد نبرد با محیط و طبیعت منطقه نبرد  یها صحنهنیروهای پیاده در  یشکل هم

نیروهشای  آنهشا   نبرد نشوند و البتهجنگ و  یا منطقهدر آنها  متوجه حضور که نیروهای متخاصم
و تشخیص آنان به سادگی قادر به  یها دبانيداما نیروهای متخاصم و يا  ،ندبینبايد متخاصم را 
 .خود نباشندرقیب  یا شدهديدن نیروهای استتار و کردن مشاهده 

هرگشز ششکار نبايشد    و  باششند  یمش  انشکارچیمانند  در مناطق جنگ و نبرد تیرانداز تکی هانیرو

را ندانشد و نتوانشد   مناسشب  و پوششش    استتار و اختفا یکتکی که تاتیرانداز تک را ببیندشکارچی 

 مناسشب  استتاراز و همگون سازد همرنگ و منطقه جنگ و نبرد خود را با محیط طبیعی اطراف 
مورد اصابت گلوله  دير يا زودو  باشد یممتخاصم های نیروهدف خوبی برای  حتماا .کندناستفاده 

 .ديآ یمو از پا در  ردیگ یمقرار آتشین دشمن 

 هشای  میشدان در  تیرانشداز  تشک نیروهای  یریکارگ بهاز اصول و تدابیر  یمسئله استتار جز   ينفک

 اسشت  و خاص به خشود  و استفاده از آن مستلزم داشتن علم و مهارت  زم باشد یمنبرد  جنگ و

و در مقابل اين مشاهدات  باشد یمو متوجه مشاهدات خود  کند یمدر کل انسان مطالب را درک 

جنشگ   یهشا  جبههدر  ای حرفهان زبده و تیرانداز تکو  دهد یممناسب نشان  العمل عکساز خود 

منطقشه نیروهشای   مششاهده  با  ماهرزبده و  تیرانداز تکنیروی  کنند یمعمل هم به همین طريق 
جلب  اتعوبه آن موضبیشتر  اش و غیرعادی توجه رمعمولیغ و اشیا  متخاصم و ديدن عوارض

ايشن عشوارض   و اگر در مکان خطرناکی  دهد یمنشان  العمل عکسخود از او در اينجا و  گردد یم

تجزيشه و  و در ذهن خود به دنبال  گرديدهمشکوک شده مشاهده مورد به آن وجود داشته باشند 

و ايشن همشه مراحشل را بايشد      گشردد  یمش علت مشکوک و توضیح قانع کننده بشرای خشود   تحلیل 

 مششاهدات از  تشر  عيسرو هرچه کند  در مدت زمان خیلی کوتاهی در ذهن خود آنالیز تیرانداز تک

و تنها  ردیگ یمقرار  خطردر معرض بگیرد جان وی کمتر  یا کنندهمناسب و قانع  یا جهینتخود 
 آورد و بشه دسشت   تشوان  یمش ديگران ارب و استفاده از تجبسیار زياد را با تمرين رد اتمامی اين مو

به قیمت جان  تیرانداز تکتوسط خود اين تجارب وردن آ به دستمشاهده شده که بعضی اوقات 

بارها پیش آمده است که درخششش لنشز دوربشین اسشلحه و يشا دوربشین        .ه استديوی ختم گرد

دشمن گرديده نیروهای از سوی  شباعث ديده شدن وی و هدف قرار گرفتن تیرانداز تکچشمی 

کشه محشل اختفشا     آيشد   مشی اوقات پشیش   یبعض .داشته است به همراهرا  تیرانداز تککه نابودی 

موضشع مخفشی   در آن وقت بايد اسشتتار   باشد یمدشمن نیروهای درست در زير دما   تیرانداز تک
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تا توسشط   صورت گیرد ای حرفهو مناسب و کافی به اندازه  اش اسلحهبا  تیرانداز تککمین و خود 

و مناسشب   وضشع مخفشی کمشین   م ،نشوند شناسايیهای متخاصم تیرانداز تکنیروهای ديدبان و 

ن امر به يل ایدل .کند یمحفظ نبرد  یها جبههاز خطرات را  تیرانداز تکجان  ای حرفهاستتار شده 

ششما   یهشا  هشدف نیروهشا و  د پس به سمت ننیدشمن شما را نبنیروهای روشن است اگر  یراحت
نبايد در  تیرانداز تکنیروهای و نبرد جنگ  یها جبههکرد در  نخواهندگلوله  یکشلو  روی نشانه

ند نک  موضع مخفی کمین خود را محیاطبیعت منطقه نبرد مکان صاف و بدون عوارض و هموار 

 زم و  دششمن آيشد   به نظشر و بايد خیلی طبیعی ديده  آنانمحل اختفا   .دنو در آنجا مخفی گرد

به محیط اطراف خود ديشد داششته    به خوبیاز موضع مخفی کمین خود  تیرانداز تکاست نیروی 

داششته   ینینشش  عقشب و فشرار   هراخطر موضع مخفی کمینش برای مواقع ضروری و  حتمااو باشد 

از موضع مخفی خود متواری گشته  سرعت  بهبتواند  اش گلولهاصابت و  روی نشانهپس از باشد تا 
 و نبرد در مناطق جنگ ای حرفهزبده و ان تیرانداز تک .و به سوی جبهه نیروهای خودی بازگردد

برای مقابله با نیروهای متخاصم همیشه چندين موضع مخفی کمین مختلف برای خود در نظشر  

فشرار و گريشز بشرای     و يا چند راهيک به  در مواقع ضروری و نیاز ها روباهبايد مثل آنها  ،رندیگ یم

همیشه برای گريشز از  آنها  و مکاری هستند یباهوشحیوانات  ها روباه) خود درست و محیا  کنند.

 (کنند یممحدوده محل زندگی برای خود حفر  خطر تعداد زيادی سوراخ و  نه در

B C

A

 

 (دهد یمان را در نبرد نشان تیرانداز تک موضع مخفی کمین و زاپاساصلی و مخفی  یها موضع تصوير با )
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نبشرد بشه ششرح زيشر      در منشاطق را  تیرانداز تکمخفی کمین نیروهای  یها موضعدر تصوير با  

 توضیح داده است:

A : مخفی اصلی کمین موضع.B   وC: یشک تکتا .باششند  یممخفی کمین زاپاس  یها موضع 

ديگر بسیار نسبت به هم تابستان و زمستان در  تیرانداز تکاستتار موضع مخفی کمین  تهیه

در زمستان نسبت به تابستان  تیرانداز تککردن موضع مخفی کمین استتار  باشند یممتفاوت 

در زمسشتان بشه   البته  .باشند یمو سفید  تیرهدر طبیعت  ها رنگ نيشتریبچون  است تر راحت

)منظشور در منشاطق    خورد یمبه چشم رنگ سفید بیشتر پوشش  بندان خيعلت بارش برف و 
طشو نی اسشت و    یها زمستانزمین  کرهمناطق شمالی در  خصوصه سردسیر و برف خیز ب

 .(باشد یم اين مناطق بیشترريزش برف در 

مناطق نبشرد   تدر طبیعبه راحتی  تواند یمسفید خود استتار با لباس  تیرانداز تکنیروی بنابراين  

لبشاس  پوششش سشفید    .باششد  یمبرف با همرنگ پوشش وی سفید و چون  شود مخفی و پنهان

ه ششکل  ب تیرانداز تکپوشش استتار اين بايد  .اردد یخوان همبرفرنگ با مشخصات  تیرانداز تک
 تیرانداز تکاسلحه  و (يا لباس پانچو مثل لباس حوله حمام)باشد هم سرکاله روپوشی با پوشش 

جنگ بسیار  یها جبهههم بايد در زمستان استتار گردد و برای اين منظور از وسیله راحتی که در 

دوربشین اسشلحه و تسشمه     ديش حتمشاا با  .استفاده کرد توان یم یبند زخممنظور باند  ،شود یميافت 

 .و استتار کرد پیچید یبند زخماسلحه را با باند 

 یبنشد  زخشم بشا بانشد    آن رابهتر است جلوی در تابش خورشید برای از بین بردن انعکاس لنز دوربین 

و از انعکشاس   درا نگیشر  تیرانشداز  تشک جلشوی ديشد   تشا   پوشانیدشته باشد اد یتر بزرگ یها سوراخکه 

 دششمن توسشط  يی اشناسش از تشا  آورد  بشه عمشل  ممانعشت  در تابش نشور خورششید   دوربین هم عدسی 

بشاز بشدن    یهشا  قسشمت او بايشد   تیرانشداز  تشک لباس و اسشلحه  استتار از پس همیشه  ،شودجلوگیری 

 هشا  دسشت باز بدن مثل صورت و  یها قسمتبرای پنهان نمودن و اغلب  خودش را مخفی و بپوشاند

پوششانده و  پارچشه سشفید رنشگ    را بشا  خشود  صشورت  اينکه و يا  یرنگکننده مواد سفید  ازدر زمستان 

جنشگ  آرشیوهای بشاقی مانشده از    در ،گذارند یمرا با سوراخ نازکی باز  شو محل چشمان هکرداستتار 
خشود   یهشا  دسشت ی که رنگ طبیعی صورت و تیرانداز تکنیروهای چنین آمده است که جهانی دوم 

 .گرفتند یمو هدف گلوله دشمنانشان قرار  يیشناسابارهای مورد  کردند ینمرا پنهان 
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خود لباس گرم کافی بر تن داششته    بايد در محل اختفا حتماا ها زمستاندر  تیرانداز تکنیروهای  

بشرف و  هشوای سشرد و   در نشستن  ها ساعتبعضی اوقات در فصل زمستان و سرما چون  .باشند

بودن  حرکت یبيخ زدن و هدف باعث  ديدنبرای  کشیدنانتظار و در موضع مخفی کمین سرما 

در موضع مخفی کمین بايشد  همیشه ، در فصل زمستان و سرما گردد یم تیرانداز تکی بدن اعضا
 بدون ناخن یها دستکشاز منظور )باشند قرار داشته گرمی  یها دستکشدر  تیرانداز تکدستان 

بدنه اسلحه را در  بتواند یراحت  به( که مانند یمبهتر گرم آنها  در دستان یها انگشتکه  باشد یم

در وقت البته  .باشددر وقت ديدن هدف  اش اسلحهماشه  نچکاننده قادر بدست خود قرار دهد و 

البته اين موارد )آورد  میبیرون  کش دستدستان خود را از  تیرانداز تکنیروی پديدار شدن هدف 

انجشام   کنشد  یمش چندين درجه بشه زيشر صشفر تنشزل      دمابرای مناطق سردسیری که در زمستان 

به رنشگ ديگشری    ها دستکشباشند و اگر  بايد به رنگ سفید تیرانداز تک یها دستکش (.شود یم
  هم با رنگ سفید استتار پوشانده و مخفی شوند.آنها  هستند سعی شود که

 نشان داده است( و در موضع مخفی کمین خود را در فصل زمستان یتیرانداز تکنیروی  زير در تصوير)

 

لبشاس و  بايشد مجهشز بشه    جهشت جلشوگیری از يشخ زدن     تیرانداز تکنیروهای در فصل زمستان 

داششته باششند،    به همراهبرای صورت با خود مناسب دستان و ماسک تن و برای گرم  کش دست

 جلشوگیری از پديشدار ششدن بخشار دهشان     زدن ماسک بر روی صورت تیرانداز زمستان فصل در 

بخار خارج شده از  .شوند ینممتخاصم مشاهده  یها دبانيدتوسط  تیرانداز تکنیروهای و  کند یم
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بهتشر اسشت انتهشای     .ان زيادی را بشه کششتن داده اسشت   تیرانداز تکدهان در نبردهای زمستانی 

متصل گردد که اين بخار به بیرون سرايت پیشدا نکنشد و بشه     خيبه زير  وروی صورت را ماسک 

در سشرما و   تیرانشداز  تشک همچنین باعشث گشرم ششدن بشدن     ن ادهداخل لباس برود و اين بخار 

همیشه بايشد سشعی    کنند یمانی که در زمستان از لباس استتار استفاده تیرانداز تک ،گردد یميخبندان 

باشد تشا حرکشت و تکشان    آنها  از اندازه معمول بدن تر بزرگدو شماره آنها  داشته باشند لباس و شلوار

صشورت گیشرد و ديشده     به راحتی و دراز کشیدن او در موضع مخفی کمینش تیرانداز تکخوردن بدن 

از  تیرانشداز  تشک نیشروی   هوای سرد داشتن لباس گششاد و گشرم بشرای   فصل زمستان و در  هم نشوند
خشود  در موضشع مخفشی کمشین     تیرانداز تکنیروی  .باشد یماهمیت زياد و حیاتی برای وی برخوردار 

در  تیرانشداز  تشک نیشروی  و  کند یمخود استفاده از يخ زدن بدن  جلوگیریبرای از لباس گشاد همیشه 

ايشن حرکشات   و بدن و دست و پای خود را حرکت دهد  تواند یماو  ،باشد یم تر راحتاين لباس گشاد 

 ششوند  ینمش در لباس گشاد توسط نیروهای متخاصم ديده و تکان خوردن وی  و جنبشدست و بدن 

هويشدا   تیرانشداز  تشک توسط نیروهای متخاصم موضع مخفی  یراحت  بهان بو اما در لباس تنگ و چس

 .کند یمسرما هم بیشتر به بدن وی نفوذ  ضمنااو  گردد یم

 (دهد یمنشان زمستانی لباس استتار  با زمستانفصل را در ش قطار همو  تیرانداز تکنیروی  پايین تصوير)
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در  .بسشته باششد  رو و يشا  رو بشاز   به صشورت  تواند یمدر زمستان  تیرانداز تک کمینمخفی وضع م
ی در سشرما تا مدت زمشان بیششتری    تواند یم تیرانداز تکبسته سر زمستانی کمین مخفی موضع 

اغلشب  زمسشتان  فصشل  در کمشین  مخفی شکل موضع ن يا .تحمل بیاورد زمستاناستخوان سوز 
شدن هشدف و از   پديدارپس از  تیرانداز تکو  باشد یمبه مدت زياد هدف  ننشسته انتظار ببرای 

تغییشر   حتمشاا  و يا موضع مخفی خود را خود دورکمین مخفی از موضع میان بردن آن به سرعت 
و  خانشه تشش توپ آمشورد هشدف   ممکن است که شناسايی نگردد توسط نیروهای متخاصم  تا دهد یم

 تیرانشداز  تشک باز کمین مخفی موضع  .قرار گیردان آنان تیرانداز تکو يا شکار اندازهای دشمن  خمپاره
در ايشن   تیرانشداز  تشک نیشروی  و  باششد  یمش  ن کوتشاه امدت زماستفاده در  برایفقط زمستان فصل در 

زمشان  که در اين مشدت   باشد ینماما اين دلیلی  .ندینش یممنتظر هدف خود خود محل مخفی کمین 

 خودداری کند. شکمینمخفی موضع و  اش اسلحهاز استتار خود و  تیرانداز تککوتاه 

 (شده استاستتار محل کمین باز خود در خیلی عالی به صورت که  دهد یمی را نشان تیرانداز تک پايینتصوير )

 

واقشع  سشنگالخی   یزيش ر خاکپشت در  یتیرانداز تکنیروی ن یمکمخفی  وضعم با تصوير در 
گرفته است موضع مخفی کمین باز برای خود در نظر خود مناسب او با پوشش استتار  .شده است
و سنگالخی در  ینبرای مناطق کوهستا طراحی و دوخته شده است و ای حرفهش استتارو لباس 
دشمن  تیرانداز تکو نیروهای  ها دبانيداز چشم تیزبین وی را  به خوبیکه  گرفته شده استنظر 

 نامشخص و استتار کرده است.
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 (.دهد یمشان را نباز موضع مخفی کمین را در  زمستانمخصوص  را با لباس استتارروس  تیرانداز تک زير)تصوير 

 

کمینی را در فصشل زمسشتان و در پششت تپشه     موضع مخفی ی تیرانداز تکدر تصوير با  نیروی 
مانع از ديده شدن  ها بوتهدر پناه موضع مخفی وی  .برفی کوچکی برای خود در نظر گرفته است

را کشه بشدنش    کنشد  یمش سعی  تیرانداز تکدر اين مناطق  .گردد یموی توسط نیروهای متخاصم 

ديده برآمدگی بدنش بان متخاصم کند تا کمتر از سوی نیروهای ديد بیشتر در میان برف فرو

سطح ارتفاع بشرف خیلشی کشم باششد در آن      تیرانداز تکاما اگر در موضع مخفی کمین  .شود

کرده و در  یآور جمعاز سمت جلو و اطراف به دور خودش مقداری برف  تیرانداز تکصورت 

ا اين کار ب .آب ريخته تا برف نرم و پودری شکل تبديل به يخ يک تکه گردد قدریآنها  روی
باروت که از دهانه  سوختنو خروج گازهای ناشی از گلوله شلیک هنگام در  شود یمباعث و ا

و موضع مخفی کمیشنش   برف کمتری به هوا برخیزد شوند یمخارج  تیرانداز تکلوله اسلحه 

در موضع مخفی کمینش و او بتواند مقدور باشد  تیرانداز تکنیروی اگر برای  .کمتر ديده شود

با پا بکوبشد و يشا بشر روی آن آب     به خوبیبرف جلو و سمت چپ راست محل لوله تفنگ را 

ی اسشتتار و پنهان ششدن و  کمک بیشتری در او  کاراين  .بپاشد تا برف سفت و سخت گردد

نیروهای که موضع مخفی کمینش کمتر توسط نیروهای ديدبان و يا  شود یمباعث و  کند یم
 متخاصم ديده شود. تیرانداز تک
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 بايد آب ريخته شود تا در حین شلیک برف به هوا برنخیزد(. نیچ خط یجا ،مخفی کمین)در تصوير با  در محل 

تا برف بپاشد آب بر روی برف طراف خود امحل  نیچ خطبايد در روی  تیرانداز تکدر تصوير با  

رو بشاز   موضشع مخفشی  در زمان ششلیک گلولشه   که  شود یمباعث برف يخ زده و  موجود يخ بزند

دوم جهشانی  در جنشگ   آلمشانی  ان روسی وتیرانداز تکروش نمونه از اين  .شودديده نوی کمین 

آوردنشد   بشه وجشود  ان آلمانی در جنگ جهشانی دوم  تیرانداز تکاين روش را البته  .بهره زياد بردند

ايشن چنشین   و فقط برای يک بار از  کننددرست بسته سر کمین  یموضع مخف خواستند ینمآنان 

در جنگ جهانی دوم نیروهای روس به علت نداششتن   .کردند یماستفاده  مخفی کمین بازموضع 
از در موضع مخفی کمینششان  ان آلمانی را تیرانداز تک توانستند ینمسبک مانور پذير  انداز خمپاره

آنهشا   .ی داششتند بیششتر  و تحمشل طاقشت  زياد زمستان ی سرماآنان در در عوض ولی بین ببرند 

سوی به  همین کهو  کردند یم  و موضع مخفی کمینی برای خود مهیا کندند یمدر برف گودالی 

که مشورد   کردند یمعوض موضع مخفی کمین خود را  عاايسر کردند یمگلوله شلیک  دچن یهدف

هر گروهان و يا گردان در جنگ جهانی دوم  ،آلمانی قرار نگیرند اندازان خمپاره یها گلولهاصابت 

است مجهشز  که در ارتش ايران  یمتر یلیم ۶۰ انداز خمپارهمشابه با سبکی  انداز خمپارهآلمانی به 
بششا ايششن  شششدند یمششوس ران تیرانششداز تششکمتوجششه موضششع مخفششی کمششین  همششین کششه بودنششد و

گلوله به موضع مخفی آنشان  چندين اندازهای سبک که از دقت با ی هم برخوردار بودند  خمپاره

بیششتر  زمستان فصل فنالندی در  ن روسی واتیرانداز تک، در جنگ جهانی دوم کردند یمشلیک 

زيشادی در آنجشا   زمشان  که بعضی اوقات تا مشدت   کردند یمکمین بسته استفاده  موضع مخفیاز 
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قشرار  اصشابت گلولشه خشود    مورد و  روی نشانهآن ه سوی بو را مشاهده تا هدف خود  شدند یممخفی 

 به وقشوع میالدی  193۸و در سال در جنگ بین روسیه و فنالند که قبل از جنگ جهانی دوم  دهند.

مشدت ده سشال در روسشیه زنشدان بشود روش      پس از جنگ که  یفنالند کار کهنهيک سرباز پیوست 

با هر وسشیله کشه    توان یم گفت یماو  .ابداع کرده بودخود بسته موضع مخفی کمین برای را مناسبی 

بشا يشک اره کوچشک    اگر در جنگشل هسشتید    مثالا .کرددرست مناسب کمینگاهی  باشد یمدم دست 

د و به ششکلی کشه ششاخه فشرم     ینشانببريد و شاخه را برعکس در روی گودالی بشاخه درخت کاج را 

و پشس از آن   بکنیشد ديگری از درختان تقويشت   تر یقو یها شاخهبا  آن راو روی  بگیردچتر به خود 
 .گردد یمتهیه برای شما  یمناسب موضع مخفی کمین ها شاخبا ريختن برف در روی اين 

چتشری در روی زمشین قشرار    ماننشد  ه از درخت کاج که با شاخفنالندی که  کمینموضع مخفی تصوير زير ) 

 (دهد یمنشان  گرفته
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 (دهد یمنشان را  اند ساختهچتر مانند فنالندی و روش فرم  اب که در زمستانرا کمین مخفی موضع زير  تصويرهای)

 

ه ديش گردمحل همگون با طبیعت  تیرانداز تککمین موضع مخفی اين بعد از گذشت مدت زمانی 

 .آورد یم به وجوددر زمستان  تیرانداز تکو استتار کاملی برای نیروی 
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 (استتار گرديده است یبند زخمهم با باند اسلحه لوله  و گرفتهبازی کمین  در مخفیگاه رو تیرانداز تک تصوير زير)

 

که کمینگاه را به صشورت يشخ يشک     دیپاش یمبر روی اين کمینگاه آب فنالندی سرباز کهن کار 
مشورد نظشرش   ف اهشد اسشمت  به  گیری نشانهو خود اطراف منطقه برای ديدن  .آورد میتیکه در 

و بشاد   بودمناسب گرم و  تیرانداز تک کمینمخفی موضع  مونهاين ن .گذاشت یمرا باز  یها سوراخ

 تیرانشداز  تکنیروی و  کرد نفوذ نمیآن داخل به نیمکره شمالی  یها زمستانسرد سرمای و سوز 

 گشر  نظارهو  نشسته متخاصم نیروهایبه انتظار و ديدبانی در آنجا  ها ساعت یراحت  به توانست یم

 برگ درختشان  مقدار شاخه تیرانداز تک گاه منینش محلبهتر است در زير  البته ،شدااطراف خود ب

 بیششتر  فرسشا  طاقشت ی ااز سشرم  بدن وی کمتر با برف و سرما تماس داشته باششد و  پهن کرد تا
هوای داخل موضشع مخفشی    و شوند یمخشک درختان  یها شاخهاز مدتی  پس .محافظت گردد

مخفشی  ايشن موضشع   در و همچنشین   گردد یم تر گرمبیرون سرد نسبت به هوای زير صفر  کمین

جلشوگیری   تیرانشداز  تشک کمین به داخل موضع مخفی  ی بیشترو سوز و سرماباد  شوزکمین از 

تحمشل و   تیرانداز تککه  شود یمباعث و  ردیگ یمدر معرض سرما قرار بدن وی کمتر و  شود یم

 داشته باشد. یبان ديدبرای  در سرمای طاقت بیشتر

کمی  قدر  بهمحل را اين با روشن کردن يک شمع  توان یمی حتی کمینمخفی موضع چنین در 
با داششتن دو عشدد   او فنالندی  کار کهنهبه گفته سرباز و  سرد نگردد تیرانداز تکبدن  تاگرم کرد 
در  روز ششبانه فنالنشد تشا يشک     مناطق شمالی روسیه و یدر سردترين هواحتی  توانست یمشمع 
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و  پشردازد بنیروهای ارتش سرخ به ديدبانی و کمین  ها ساعتبنشیند و موضع مخفی کمین خود 
 استتار دسشت و سشر و  نیازی به  تیرانداز تکنیروی  کمین مخفی یها موضعچنین در داخل البته 

 .کند ینمپیدا هم صورت را 

 (دهد یمرا نشان  استکمین گرفته مخفی موضع که  یا تپهدر پشت را ی تیرانداز تک تصوير پايین)

 

و طبیعشت   شود یمديده در افق پشت سرش  تیرانداز تکبرجستگی بدن  به خوبیدر تصوير با  
بايد از مخفی شدن در چنین  تیرانداز تکنیروی بنابراين  .پشت سر او با لباس او هماهنگی ندارد

 تیرانشداز  تکنبرد جنگ و  یها صحنهاوقات در  یگاه ،پرهیز کند کمینی جداامخفی  یها موضع
متخاصم به صشورت  نیروهای جلوگیری از ديده شدن توسط برای بدون داشتن موضع مشخصی 

از قبل تعیشین   یها هدفو از آنجا به  کند یمبه سوی نیروها و جبهه متخاصم حرکت  خیز سینه
عشالم  کشه در   گشردد  یمش کرده و خیلشی بشه سشرعت از آن موضشع دور     گلوله شلیک  دشمنشده 
در  گوينشد  می «از محل دور شدن عيو سرنیش زدن »اين روش حمله و ترور را به ان ندازتیرا تک

اطراف موضع مخفی کمیشنش   به بايد تیرانداز تکنیروی همیشه  (بازرو کمین  منظور) اين روش
کند و سعی کند ظاهر پشت سشرش همرنشگ بشا    بررسی  دقیقاانظر داشته باشد و اطراف خود را 

 اگشر  .باششد  قرار داشتهو در افق پشت سرش عوارض طبیعی يا مصنوعی  گرددلباس استتار وی 
صشدد   ممکن است نیروهای ديدبان متخاصشم متوجشه حضشور وی گردنشد و در    باشد غیر از اين 

حشالتی   تیرانداز تک استتار در موضع مخفی کمینروش کلی  به طور .نابودی و شکار وی بر آيند
نیروهشای  و  کامشل داششته باششد   همشاهنگی   تیرانشداز  تکاست که پشت سر وی با لباس استتار 

 د.نپی ببروی دشمن نتواند به وجود ن شکارچی اتیرانداز تکديدبان و 
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 (دهد یمنشان  «بارت» يیکايآمراسلحه  باو  فصل زمستان با لباس استتاری را در تیرانداز تکپايین نیروی تصوير )

 

 را درست کرد؟موضع مخفی کمین  توان یم روز شبانهاز  چه وقتدر آيد  میپیش  سؤالبعضی اوقات   

بايد  صبحگاهو يا تاريکی هنگام  در شب دهند یم تیرانداز تکنیروهای زبده را  سؤالاين  جواب 
 به صورتبايد نه  حتمااساخت کمینگاه  برای تهیه و ،کمین را مرتب و درست کردموضع مخفی 

 نیروهشای درست کرد و اغلب در سحرگاهان  آن را درازکشايستاده و نه نشسته بلکه به صورت 
ه و اين بشه علتشی اسشت کش     روند یمخود به موضع مخفی کمین  خیز سینه به صورت تیرانداز تک

قبل از رفتن بشه محشل    تیرانداز تکشب نیروی  در هنگام البته ،کندن تيرؤ و بیندرا نآنها  دشمن
)دوربینشی   قرمشز  مادوندوربین  با بايدمحل کمینش را اطراف محدوده برای ديدبانی کمین خود 

او بايشد بشه   کرد  بررسیمشاهده کرد( اطراف خود را  توان یم به راحتی آن باتاريکی شب  که در
و سشاخت کمینگشاه را    ه باششد را زير نظر داشتخود و همیشه اطراف توجه نشان دهد  يیصداهر 

 .هدانجام د درازکشبدون سر و صدا و در حالت 

د کشه  نسعی کنبايد  تیرانداز تکنیروهای وقتی که همه جا سرسبز است و تابستان فصل بهار در 
 .دندرختان ايجاد کنانبوه  یها برگشاخ و را در میان خود کمین مخفی موضع 

 تیرانشداز  تشک برای نیروهشای  درختان  یها برگدر میان شاخه و و تعیین موضع کمین ديدبانی  
درختشان  ريزتشر   یهشا  بشرگ محلی کشه  متری از  3تا  ۲در فاصله بايد آنان  وبسیار مناسب است 

 به وجودباعث درختان ريز سبز رنگ  یها برگاين  چون کنندموضع مخفی کمین تهیه هستند 
 .کنند یمايجاد درختان شاخه و برگ اطراف در گسترده  یچتر مانند رنگی سبز یا وارهيدآمدن 
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 هزيشر نظشر داششت   جشا را   ههمش  تواننشد  یمکمینگاهی مخفی موضع از اين چنین  تیرانداز تکنیروهای 

نیروهشای  و تیشررس  بشدون اينکشه خشود در معشرض ديشد       یافکش ر یش د و تيدان دیو با داشتن مد نباش

و حسن ديگر شاخ برگ  کنند یمگلوله و شلیک  گیری هدفبه سوی آنان  رندیقرار گمتخاصم 

اسشلحه  آمده از شلیک  به وجودو دود آتش انبوه درختان در اين است که نیروهای متخاصم 
نبايشد خیلشی    تیرانشداز  تشک  البته ،نندیب ینمدرختان تنیده در میان شاخ و برگ را  تیرانداز تک

 3و  ۲فاصله ) کندکمین خود را بر پا مخفی درختان موضع کوتاه  یها برگنزديک به شاخه و 

ناشی از که خروجی از لوله اسلحه  هایو فشار گازچون حرکت سريع گلوله  متر کافی است(

کوچک درختان  یها برگو شاخه  درآوردنباعث به حرکت و جنبش  باشند یمباروت  سوختن

را بشه  دقیق و ماهر متخاصشم   تیرانداز تکو نیروهای  ها دبانيدممکن است توجه  و شود یم

و اين مکان را توجه نشان دهند به اين موضع آنان موضع مخفی کمین آنان معطوف گرداند و 
 تیرانداز تکنیروی  کمینقرار داده و پی به موضع مخفی خود  تر قیدق و بررسیديدبانی مورد 

برای کنترل دارد که نیروهای دشمن اين را احتمال  يا وده بردر میان شاخه و برگ درختان 

در صدد نابودی و کنند شلیک به منطقه مشکوک  یج یآرپو يا خمپاره گلوله ين چندکارشان 

 .برآيند تیرانداز تکموضع مخفی کمین احتمالی 

شده مخصوص  دار شيرلباس  Ghilieبا لباس درختی  یها شاخهدر میان ی را تیرانداز تکنیروی  پايینتصوير )

 (کرده استخود را استتار موضع مخفی کمین  ای حرفهکه خیلی  دهد یمنشان  تیرانداز تکاستتار نیروهای 
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ی در مکان باز و بشدون عشوارض و پوششش طبیعشی درختشان اقشدام بشه        تیرانداز تکنیروی اگر  

آتش خروجی از اسلحه وی  حتماابه سوی نیروهای متخاصمش کند گلوله و شلیک  گیری هدف

 یهشا  علشف کمشین او  اگشر در محشل   و  ششود  یمخشک  یها نیزمباعث پراکندگی گرد خاک در 

 گشردد  یم ها علفباعث نوسان و به جنبش در آمدن شلیک گلوله او باشد  یتر کوتاهيا خشک و 

 .گردد یممعلوم نیروهای متخاصم  یها دبانيدموضع مخفی کمین توسط و 

مخفی خشک و پر  یها موضعدر  تیرانداز تکتوسط نیروهای گلوله که  روی نشانهو  شلیکالبته  

 نسشبتاا  یا فاصشله از مسلح نیروهای ديدبان متخاصشم   انبدون چشمحتی  بر پا کندخاک  گرد و
ديشدبان و  نیروهشای   بشردن  پشی بشا توجشه بشه     آن صشورت در  .ششود  یمش و مشخص دوری ديده 

اقشدام  آنهشا   برای از بین بردن اين نیروها عاايسروضع مخفی کمین ماين به متخاصم  تیرانداز تک

موضشع مخفشی   بشین بشردن   از برای  .همین جور که در گذشته توضیح داده شده است و کنند یم

 روی نششانه و يشا بشا ششلیک و     بارها آتشآتش سنگین ريختن  بامثل همیشه  تیرانداز تکنیروی 

 .شوند یم ویهالکت و باعث از بین رفتن متخاصم  تیرانداز تکی وهاينیر دقیق

بشه سشوی    گیشری  هشدف درت بشه  باممحلی چنین از به ناچار مجبور شود  تیرانداز تکنیروی اگر 
و در يک چششم   سرعت باد اب روی نشانهو  گیری هدفانجام بايد پس از  کندمتخاصم نیروهای 

از  اواز رفشتن   پشس و کنشد   فراربه محل ديگری کمین موقتش مخفی وضع ماين زدن از  به هم

شلیک و  يیشناسانیروهای متخاصم اهمیت چندانی ندارد که  وقت آنکمین مخفی اين موضع 

از  تیرانشداز  تشک نیشروی  چشون   ،کننشد  او موضع مخفی کمینبه  ها سالحگلوله خمپاره و يا ديگر 

 .باشد ینمنیروهای متخاصم برای و قابل دسترسی دور گرديده منطقه خطر 

خشاکی و   یهشا  نیزمش بشازش در   رو کمشین موضع مخفی که  شودمجبور  تیرانداز تکنیروی اگر  
بشه سشمت نیروهشای    و ششلیک   روی نششانه قصشد   از آنجشا  و صشورت گیشرد  کوتشاهی   یها علف

خاکی منجر به بلند شدن گرد  یها نیزمدر  اش گلولهبا شلیک اولین را داشته باشد متخاصمش 

ش نمحشل مخفشی کمیش   است توضیح داده شده  در گذشته که طور نیهم شود یمو خاک به هوا 

در کشه  اسشت   برای اين منظور مناسشب  .شود یممشخص توسط نیروهای متخاصم خیلی سريع 

 ( درارتششی  یهشا  پارچشه )استتار و يا چیزی مشابه آن  یها یتورجلوی لوله اسلحه و اطراف آن 

ر سنگ بگذاشتن با  آن رااطراف  یها گوشه وشود زمین خاکی پهن يا موجود و  یها علفروی 
تمام اين کارها را بايد  تیرانداز تکالبته  .دننشو جا جابه حرکت وبا وزش باد  تا ردنگه داآنها  روی
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بشه   ویو موقعیشت   هده نشوندامششب هنگام انجام دهد تا توسط نیروهای ديدبان متخاصم  در

در داخشل   یبه ششکل سشنگر  را  انکمینشمخفی موضع  انتیرانداز تکبعضی اوقات ، خطر نیافتد

 پوشانند یمدرختان  یها شاخهبا خود را   محل کمین و اختفااين و اطراف  کنند یمزمین حفاری 

بشرای ايشن کشار    ) .کننشد  یمش درختشان را در زمشین فشرو     یها شاخهچوبی  بنبرای اين منظور و 
 و گردنشد  ینمپژمرده  ادیيتا مدت ز اناين درخت ها برگند چون رسرو مناسب اين کا یها شاخه

 یا فاصشله ششده و از  مشرده  ژروز پ صشف بعد از ن یشاخه درخت ديگرهر گونه  و باشد یمشاداب 

ان موضع مخفشی کمشین را   تیرانداز تک( البته شوند یممشخص متخاصم  نیروهای دوری توسط

 د.نرا شناسايی نکرده باشمزبور منطقه هنوز نیروهای گشتی و متخاصم که  کنند یمآماده وقتی 

اولشین  قبل از تا او پوشش استتار مصنوعی و بايد بداند بهترين لباس  تیرانداز تکنیروی میشه ه

 ویتوسشط  اولین تیراندازی و ششلیک گلولشه   پس از و  ماند یمناشناخته توسط وی گلوله شلیک 
 گردد یمزياد توسط نیروهای متخاصم بسیار او کمین  موضع مخفیشدن  يیشناساامکان درصد 

اثشر   انتیرانشداز  تشک و پوششش اسشتتار    ها لباس شهیهم ،شود یم رخطر نابودی وی بسیادرصد و 

 زم است که  وقت  آن دهند یماز دست شلیک گلوله اولین پس از و استتار خود را  مخفی بودن

نیشروی   قطشار  هشم و کمین خشود را عشوض کنشد و يشا اينکشه        موقعیت اختفا تیرانداز تکنیروی 

متخاصشم  نیروهای دادن ب يفر وکردن گمراه  اقدام به یها مترسکبايد با نشان داد  تیرانداز تک

 توسشط او گلولشه  اولین پس از شلیک در مدت زمان کوتاهی و بايد به سرعت او  عملو اين  کند
 وی قطشار  هشم و متخاصم به مترسک  تیرانداز تکنیروهای و  یها دبانيدحواس  تا گیردصورت 

از اين مکان و موضع مخفی ديگری بیشتر  یها گلولهبتواند  تیرانداز تکنیروی و  دنگردمعطوف 

 .برساندپايان به خود را  تيمأمورشلیک کند و به سوی دشمن خود کمین 

 توانشد  یمش  تیرانداز تکنیروهای   کمین و اختفاوضع مخفی بهترين مکه تجربه نشان داده است  

ديشدبانی و مششاهده منطقشه    کشار  متخاصم ديدبان نیروهای اگر البته  .باشد یا هيساهر گونه در 

پشی بشه    توانند یم به خوبیآنان  انجام دهند لندیبمحل مرتفع و از را  شانمشکوک و مورد نظر

 .ببرند هيدر سا تیرانداز تکنیروی حضور و وجود 

وابسشته   تیرانشداز  تکدر منطقه کمین البته هر الگوی استتاری به نور و نیز رنگ طبیعت موجود  

 درکمین خود را در جای مخفی  وضعم تیرانداز تکاوقات نیروهای  یمنظور گاهبرای اين  .است

به سمت خورشید تابش نور  که یطوربه  کنند یمانتخاب  دینور خورش یها اشعهزير تابش شديد 

کمشین  و ی فش تابش خورشید موضشع مخ  واين نور  ضمناا ودشمن بتابد چشمان نیروهای ديدبان 
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 و پس مناسب کند یمپنهان متخاصم ديدبان نیروهای  ديدو  انچشماز ان خودی را تیرانداز تک

نیروهشای ديشدبان و   نشور ششديد خورششید در چششمان     تشابش  که در مناطق جنگشی  بهتر است 

 .باشد خودی تیرانداز تکنیروی پشت سر و در  متخاصمان تیرانداز تک

از موضع مخفی کمین سر پوشیده اسشتفاده   تیرانداز تکنیروی بیشتر اوقات مناطق جنگی در طبیعت 

گام نهدر و  تيمأمورحین در ارتش  تیرانداز تککماندوی  یها گانينیروی در کشور روسیه  ،کند یم

و روی اين گودال را با میله فلزی به شب در زمین نزديک به مواضع نیروهای متخاصم گودالی کنده 

 .گويند می «عنکبوتسیستم » به آنروسی ن اتیرانداز تک که بندند یمشکل چتر مانند 

 مختلف نشان داده است( یها حالتعنکبوت را در  )در تصويرهای زير سیستم

 

و يشا   ۸ نمشره از آرماتورهشای فشو دی    تیرانشداز  تشک اوقات سیستم عنکبوت توسط خود نیروی  اکثر

بشه هشم وصشل    توسشط پشیچ مهشره    آرماتورهشا  در قسشمت بشا ی    و گردد یم اختهو س مشابه درست

منطقشه کمشین   در زمین به راحتی که  اشندتیز ب مقدار  زمبه بايد اين آرماتورها  و سر ديگر شوند یم

ايشن  نشد و  نوی ايجشاد نک عملیشات  مشانعی بشرای    تیرانشداز  تکنیروی کمین زدن و در حین  روند فرو

و مانعی در حشین حرکشت بشرای    د دحمل گر تیرانداز تکنیروی و توسط  شودجمع به راحتی سیستم 
 برخوردار باشد.هم سبکی از استحکام  زم و کافی  عنکبوت بايد در حین سیستموی ايجاد نکند، 
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 (اند دادهبا ی گودال کنده شده قرار را در با  سیستم عنکبوت را در حالت باز شده  تصوير)در 

 

 (دهند یمنشان با پوششی از گیاهان در حالت استتار روی گودالی در سیستم عنکبوت را  تصوير پايین)در 
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 (دهد یمنشان  یروی گودال و دراستتار شده سیستم عنکبوت را با علف خشک  پايین تصوير)در 

 

بعد از قرار دادن سیستم عنکبوت در روی گودال موضع مخفی کمین با تور استتار و يا ششاخه و  

خشک موجود و غیره در منطقشه کمشین روی    یها علفو گیاهان و يا  یها بوتهبرگ درختان و 

با طبیعت اطراف منطقه  شکل هم تیرانداز تکنیروی  مخفی پوشاند بعد از اين عمل موضع آن را

بشا   تیرانداز تکنیروی ، ردیگ یمنیروهای متخاصم قرار  يیشناساو به سختی مورد  گردد یميکی 

 یهشا  بشرگ  ،هشا  آششغال در زيشر  بشه خصشوص    در همشه جشا   تیرانشداز  تکعنکبوت  از سیستم استفاده

 یمنشاطق صشاف و همشوار   در پر شیب و همچنین  یها نیزممانند  های مکانو در کل در ... درختان

وجشود نشدارد اسشتفاده     وی و عوارض مشخصی برای استتار موضع مخفی کمین ها نشانهکه در آنجا 

تعیین موضع مخفی کمشین بشا ايشن روش کمتشر مشورد توجشه نیروهشای        درست کردن و و  گردد یم

ر جنشگ جهشانی دوم نیروهشای روس و آلمشانی از روششی      د .ردیگ یممتخاصم قرار و گشتی ديدبان 

)بعشد از جنشگ جهشانی دوم     کردند یمن استفاده اتیرانداز تککمین ديگری برای استتار موضع مخفی 

معشروف   «کنشده اسشتتار  »به در زبان روسی و  قرار گرفته است(هم در بعضی نبردهای مورد استفاده 

 کشه اغلشب در   کنشد  یم استفادهاز  ستیک کهنه اتومبیل  تیرانداز تک «کنده استتار»است برای تهیه 

بشا تهیشه    تیرانداز تک .شود یميافت  وفور  به ها رگاهیتعمو يا در  مناطقی نبرد یها جاده نزديکی تمامی

يک طرف و يشا بشه دور ايشن     هب ومختلف تهیه کرده درختان  تنه پوست ازمقداری  ستیک کهنه و 

از  توانشد  یمش  تیرانشداز  تکنیروی صورت نیاز در و  ببند(دوخته )درختان را  یها پوست ستیک کهنه 
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مخفشی و اسشتتار   در پنشاه آن  بشه راحتشی   شرايط متفاوت  و در مختلف های مکاندر اين کنده استتار 

 یهشا  بشرگ و  ها علفبا  رادر روی سنگر قرار داده و اطراف کنده استتار  توان یماستتار را کنده  .شود

و يشا بشا بريشدن رينشگ      فشو دی  با ور  کلفشت  تیرانداز تک درختان و غیره پوشاند بعضی اوقات هم

جهشت جلشوگیری    و اتومبیل و قرار دادن آن در داخل حلقه  ستیک باعث کمک و حفاظت یا کهنه

 سشمت  بشه ...  رهیش غانفجاری تشوپ خمپشاره و    یها گلولهاز شلیک گلوله مستقیم اسلحه و يا ترکش 

و  گاهی اوقات نیروهای متخاصم با ديدن کنشده اسشتتار و بشرای از بشین بشردن ششک       .گردد یمخود 

اسشت  که هیچ اتفاقی صورت نگرفته  کنند یموقتی مشاهده  و کنند یمخود به سويش شلیک  ترديد

ور  فشو دی داخشل حلقشه     هشا  جنشگ در که است تجربه نشان داده  .دهند یمبه راه خود ادامه آنگاه 

   .را نجات داده است تیرانداز تکنیروهای  ستیک چندين مرتبه جان 

 )در تصويرهای زير استفاده از روش کنده استتار را نشان داده است(

 

 را در زير کنده استتار را نشان داده است( تیرانداز تک)در تصوير زير موضع مخفی کمین 
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کشه   های مکاندر شهرها و در  ها ستيترورپلیس در مبارزه با  تیرانداز تکنیروهای بعضی اوقات 

در  مشثالا  .خورنشد  یمش است به مشکالتی برای تهیه موضع مخفی کمین بشر   ینیب شیپغیر قابل 

د و نش حفر و در آنجشا پنهشان گرد  زمین را خود برای موضع مخفی کمین  توانند ینمدرگیر منطقه 

 هشا  فرودگاهمانند  های مکانعوارضی هم وجود ندارد که بتوان در پناه آن پنهان شد چنین  ضمناا

 هواپیمشا را بشه  در واقع در آنجا دست به عملیات تروريستی زده و مسافران  ها ستيترورکه است 

 کشی يان موضشع مخفشی را در نزد  تیرانداز تکاز برای اين منظور گروهی ديگر  .اند گرفته گروگان

میل به  ها ستيترورکه  کنند یمو خود را به شکلی استتار  رندیگ یمنظر مورد در ساختمان  محل
 سشتیک کهنشه اتومبیشل و    از آنهشا   بشرای ايشن منظشور    .کننشد  ینمپیدا آنها  ديدن موضع مخفی

 ستیک اتومبیل را بشه دو   تیرانداز تک .کنند یمتفاده سخود امخفی کمین موضع  یبرا ...امثالهم

کشوچکی را  و يک منفذ  پوشانند یم ضدگلولهرا با جلیقه  قسمت مساوی تقسیم کرده و داخل آن

و برای پنهان و مخفی کردن  ستیک  کنند یمشلیک گلوله در جداره  ستیک درست  هم برای

در جداره  حتمااو  پوشانند یم (صفحات مشابه)از فیبر  یا صفحهبا  آن راروی  ها ستيتروراز ديد 

سشاده را در   تمام اين سیستم .رندیگ یمدر نظر  تیرانداز تکديدبانی نیروی برای ور  هم منفذی 
در محشل  آن را  و در صورت لشزوم در پنشاه نارنجشک دودزا    کنند یمداری  ديگر نگه گاراژ و جايی

 .دهند یممورد نظر قرار 

 است( را در پشت  ستیک بريده شده نشان داده تیرانداز تکزير موضع مخفی کمین تصويرهای )در 

 

www.takbook.com



 

 

www.takbook.com



 

 

 جنگیدرمناطقتیراندازتکتوسطاستتار)لباس(پوششتهیهصحیحاصول

و زبده خودشان اقدام به تهیه و دوختن لباس اسشتتار   یا حرفه راندازیت تکنیروهای اوقات اغلب 

شرايط طبیعشی  در وهله نخست  حتماا تیرانداز تکنیروی برای اين منظور  کنند یمبرای خويشتن 
و موضشع   هشا  یریش درگاگر محل  .و همچنین فصول سال را بايد در نظر بگیرد جنگ نبردمنطقه 

و روستايی در شهر، بیابان، کوهستان، تپه ماهور، جنگل، مناطق  تیرانداز تکنیروی مخفی کمین 

، تابستان و پايیز باشد تهیه و دوختن نوع لبشاس و رنشگ آن اهمیتشی    بهار ل زمستان،ودر فصيا 

تهیه لبشاس   ،دارددر مناطق جنگ و نبرد را آنها  زندگی و جان و موفقیت و پیروزیزيادی برای 

و روسشیه تهیشه    آلمان در کشورهای امريکا، یها شرکتتوسط  تیرانداز تکاستتار برای نیروهای 

استتار و زبده همیشه خود اقدام به تهیه و دوختن لباس  ای حرفه تیرانداز تکنیروی ، اما گردد یم
 .کند یمويش برای خمناسب 

را از ديد نیروهای متخاصشم پنهشان    تیرانداز تکلباس استتار بايد به طور کامل موضع مخفی کمین  

نششان  بشه وی  ای  توجشه آنان توسط نیروهای متخاصم وی و استتار کند تا در صورت مشاهده شدن 

بشه ديشد و چششم نیروهشای متخاصشم       شاستتارکمین  و به وجود آن پی نبرند و موضع مخفی ادهند

ششهری و بحبوحشه    یهشا  یریش درگشما در  به نظر .باشد یم یهر لباس استتارکلی فلسفه  نيا نیايد،

؟ البته بشه لبشاس کثیشف و    ديینما ینمنظر نیروهای متخاصم را به خود جلب بیشتر جنگ چه چیزی 

در  تیرانشداز  تشک بنشابراين بشرای لبشاس اسشتتار      .کنشد  ینمش کهنه افشراد مسشکین هشیچ کشس توجشه      
بشرای   .گشردد  یمش شهری از رنگ خاکستری و متمايل به رنگ آسفالت خشک استفاده  یها یریدرگ

خاکسشتری متمايشل بشه رنشگ تیشره ششبیه بشه         چهشارگوش نواری و يا  یها پارچهاين منظور از تکه 

بشر روی ايشن لبشاس     تیرانشداز  تکنیروی شدن لباس استتار  تر کاملو برای  گردد یمآسفالت استفاده 

 البتشه  .و تا جائی که هیچ کس نخواهشد بشه آن نظشری افکنشد     مالند یمآهک و خاک آجر  آب دوده،

کشاملی   صشد درصشد  لباس استتار  اند نتوانستهطراحان و کارشناسان اين امور در سراسر جهان  تاکنون

 نیروهشای را از ديشد و مششاهده    آنشان بشدن   کشامالا بتواند که طراحی کنند تا  یرا برای نیروهای ارتش
در  هشا  بوتشه علت اصلی اين مشکل در اين است که گیاهشان و درختشان و    .نگه دارد پنهانمتخاصم 

پوشش استتار مناسشب بايشد   دارند و نسبت به همديگر رنگ و سايه متفاوتی از طبیعت  یا منطقه هر

بشه   ه ومختشل کشرد  را خطوط و شکل منظم يک جسشم  داشته باشد و بتواند  یخطوط منحنی نامرتب

 .همسان گردديکی و که با محیط اطرافش در طبیعت در آورد شکلی 
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انسان هم متمايز از بدن هیچ خط صافی وجود ندارد و نیمرخ  ذکر است که در طبیعت زم به 

در  تیرانشداز  تشک  برای اينکه مشخصات نیمرخ و بدن .باشد یمخطوط شکسته و کج و معوج 

اسشتتار در حقیقشت    پشوش  ،نشد اسشتفاده ک  از پوشش مناسب استتاراو بايد طبیعت ديده نشود 

با محیط پیرامونی منطقشه کمشین و پنهشان ششدن از ديشد       تیرانداز تکبدن نمودن  شکل هم

هیکل نیشروی  شدن که در حقیقت به معنی آمیخته شدن و ترکیب است  ی متخاصمنیروها

برای پنهان حقیقت او ملزم است  در ،باشد یم و نبردجنگ با محیط طبیعت منطقه  تیرانداز تک

 اين عمل را انجام دهد. شدن از ديد دشمن

لبشاس اسشتتاری کشه از    پوشش شهری با  یها یریدرگی که در جنگ و نبرد و در تیرانداز تکنیروی 

و صشورتش را هشم در زيشر ماسشک     رده آن استفاده کدر تهیه )بور(  و زرد اهیس خاکستری، یها رنگ

زيشر   در خشالی،  یهشا  سشاختمان مسشکونی،   یهشا  خرابشه ماننشد   هشای  مکشان و در  وده استنمپنهان 

نیمشه تاريشک خشالی از سشکنه موضشع       تقريبشاا  های مکان، سقف منازل و منازل مسکونی یها نیزم

لبشاس  کلی  به طور، شود ینم و ديده توسط نیروهای متخاصم مشاهده عمالامخفی کمین تهیه کند 

 آن را بشرعکس  تیرانشداز  تشک نیشروی   اگشر  ،حیاتی استو خیلی مفید  تیرانداز تکبرای نیروی استتار 

در هشوای سشرد زمسشتان     شلباس بشدن پوشیدن اين با  برگرداندرا به داخل  شيها شهيرکرده و تمام 

در منشاطق سردسشیر    مخصوصشاا  رانشداز يزبشه مثابشه پتشو و يشا      توان یم، از لباس استتار شود یمگرم 

 لبشاس اسشتتار  در داخل  توان یم .کند یم تیرانداز تکدر کل اين لباس کمکی زيادی به  .استفاده کرد

 .آسیبی وارد نگرددآنها  ئی بهجا جابهقرار داد تا در حین حرکت و  را تیرانداز تکو وسايل  يا اسلحه

 تیرانشداز  تشک لشزوم بشرای اسشتراحت     در صورت (به شکل ننو )تیپ گاهواره توان یماز لباس استتار  

و  در پناه آن در زمشان جنشگ   تیرانداز تکاضافه بر تمام اين موارد پنهان و مخفی شدن  .استفاده کرد

 تیرانشداز  تشک يکی از نیروهای پیر و با تجربشه گشروه    ،ياد بردنبايد از از ديد نیروهای متخاصم را  نبرد

نیروهشای  بشا  که در جبهه جنشگ روسشیه سشفید     کرد یمروايت  روس و بازمانده از جنگ جهانی دوم

 یا منطقشه بشه   ینینشش  عقشب زمستان وی را مجبور بشه  سرمای در ماه آوريل و فصل پايانی و آلمانی 

در اين باتال  هیچ گونه مکان خشکی وجشود نشدارد و    دانستند یمنیروهای آلمانی  .کنند یمباتالقی 

امشا او   .روس از بین خواهد رفشت  تیرانداز تکيخ زده زمستان نیم کره شمالی اين نیروی  یها آبدر 

خشود درسشت کشرده و    برای در میان چند درخت به شکل گاهواره با استفاده از لباس استتارش ننوی 

اينکشه نیروهشای    تشا آورد  مشی سرد و در داخل ننشو دوام   یها آببه مدت يک هفته در میان باتال  و 
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حشدس بزننشد کشه يشک      توانستند ینمحتی آنها  .کنند یم ینینش عقبنبرد جبهه آلمانی از آن منطقه 

روس بشرای اطمینشان خشاطر     تیرانداز تکنیروی  .در ببرده زنده از آن باتال  جان سالم ب تواند یمنفر 

 .شود یممانده و سپس از آن باتال  سرد خارج  باقی چند روز ديگر هم در آن ننو

 قرمشز  مشادون که با کمک امواج مافو  صوت و  اند شدهطراحی و ساخته  یها دستگاههم اکنون 

جنگ و نبرد معلوم و مششخص   یها جبههرا در  تیرانداز تککمین نیروی  موضع مخفی توان یم

بسشیار سشخت   محل کمین وی  يیشناسا تیرانداز تکتوسط  اما با بر تن کردن لباس استتار .کرد

 نبرد استفاده از یها صحنهندارند و در  کارائی ها لباسدر قبال اين  مذکور یها نیدوربو  شود یم

 .باشد یم تیرانداز تکبرای  یا برندهبرگ  ها لباساين 

 

 نشان داده است(آمريکا با لباس و اسلحه استتار شده  متحده ا تياتیرانداز ارتش  نیروهای تک)در تصوير با  
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 (دهد یمرا نشان  Ghilieشده  دار شيربا پوشش استتار  تیرانداز تکنیروهای  )در تصوير با 
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 ویباعشث لشو دادن موضشع مخفشی      و باشند یم تیرانداز تکهمراه اغلب که  وسايلیدر کل 

 کننشد  یمش تابش نوری از خود نور را منعکس  هرگونهکه در مقابل هستند  یليوسا ،گردند یم

که در نور  راندازیت تکاسلحه از بدنه  یها قسمت و نکیع ،مانند وسايل برا  مثل دکمه لباس

 یها نیدوربدرخشش لنز همچنین و  شود یمديده آنها  متری درخشش 3۰۰خورشید از فاصله 
نیروی پیروزی  یها علتيکی از  .باشند یمکه از فاصله بیشتری قابل ديدن دوربین اپتیکی 

جنگ تعیین صحیح موضع مخفی کمین و استفاده از وسايل استتار  های میداندر  تیرانداز تک

 .باشد یم اش اسلحهبرای خود و 

در ايشن   گشردد  یمش سخت  تیرانداز تکنیروهای در فصل تابستان تهیه موضع مخفی کمین برای 

به همین علشت نیروهشای    .متفاوتی از خود دارند یها هيسافصل تمامی گیاهان در دامنه طبیعت 

و پوست پلنگشی و بشا رنشگ و زمینشه سشبز       خال خال به صورتنظامی خود را  یها لباسارتشی 
توسط نیروهای متخاصم ديده  تادر طبیعت و درختان منطقه استتار گرديده  که کنند یمانتخاب 

 یبشمارپلنگی و مشابه استتار  یها لباسنظامی  یها لباسدر صد سال گذشته طراحان  .نشوند

 .اند گذاشتهو در معرض آزمايش  را برای نیروهای ارتشی طراحی و دوخته

داششته باششد    یخشوان  هشم که لباس طراحی و دوخته شده با طبیعت منطقه مورد نظر  صورتی در

و ايشن يکشی از بهتشرين    آورد  مشی  بشه وجشود   تیرانداز تکبرای نیروی کاملی  یکار پنهانتوانايی 

جايی که بشازی نشور و سشايه نقشش      در هر اصو او يا  راهکارهايی است که در جنگل و طبیعت
نظشامی و   یهشا  فرمیونيش طراحشی   از، استتار گرديشد  ها لباسبا اين  توان یم کنند یممهمی بازی 

 موضشع کمشین  براساس محیط طبیعی پیرامشونی و پشس زمینشه منطقشه      معمو ادوخته شده که 

نیروهشای   صشورت گرفتشه   یها جنگدر قديم بسیار  های زماناز  ،کرداستفاده  توان یم باشند یم

خودشان مبادرت به همیشه  ای حرفهان تیرانداز تکالبته  .کردند یماز لباس استتار استفاده  ارتشی

آنان با استفاده از نوارهای بريده شده پارچه لباس کهنه  .کنند یماستتار مخصوص دوختن لباس 

تکشه  از  تیرانداز تکی هااغلب نیرو کنند یمتهیه پوشش استتاری سربازان ارتشی برای خودشان 

موضع مخفشی کمشین   قصد بر پا کردن که در آن  یا منطقه همرنگ با طبیعت یا پارچهنوارهای 
لبشاس   ای حرفشه زبده و  تیرانداز تکنیروهای  ،کنند یماستفاده خود استتار لباس دوختن  درد ندار

در  خواهنشد  یمش باشد که  یا منطقههمرنگ و که مناسب  کنند یمخودشان را طوری تهیه  استتار

طشوری درسشت   لبشاس اسشتتار را   ششهری   یهشا  یریدرگدر  ،پا کنند آنجا موضع مخفی کمین بر

نبرد شهرها گاهی  در دراز دوخته شده باشد، یها نیآستبا  که به شکل کاپشن بلندی و کنند یم
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او بايد لباس استتار  و گردد یممجبور به جنگ تن به تن با نیروهای متخاصم  تیرانداز تکاوقات 

البتشه   .باشدو دوخته شده  طراحیدر شهرها زد و خورد  و مناسب نبرد و باشدکمتر دست پا گیر 

اقدام به دوختن و تهیشه چنشد نشوع    موجود دم دستش با وسايل اولیه  تواند یم تیرانداز تکنیروی 

 شرح زير برای خويش بکند: لباس استتار به

 تهیه لباس استتار کامل شامل کاپشن و شلوار 

  کن گرمتهیه لباس استتار شامل کاپشن و 

  پانچو»تهیه لباس استتار به شکل» 

اهمیت در مناطق جنگی  تیرانداز تکی هانیرواستتار مناسب برای اهمیت و دقت در تهیه لباس 

صحیح عملیات و سالم رسیدن به پايگاه نیروهشای   رسانیدنانجام  به دارد و درآنها  برایحیاتی 

به مرگ  تیرانداز تکنیروی پوشش استتار مناسب در حقیقت  و کند یمنقش مهمی بازی خودی 
 .داردکامل بستگی وی و زندگی 

 (ستنشان داده الباس با کاله سرهم  به صورت تیرانداز تکنمونه دوخت لباس )تصاوير پايین  
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، باششد  یمش مستلزم دقت و حوصله فشراوان   تیرانداز تکمناسب برای  لباس استتاردوختن تهیه و 

اسشتفاده   دار پيش زبرای تهیه لباس استتار از يک لباس نظامی کهنشه   تواند یم تیرانداز تکنیروی 

 تطبیع هزمینو متفاوت هم رنگ  یها رنگسه نمونه پارچه با از  تهیه لباس استتار برایو ا .دنک

بشه بشا ی   بايشد   ادانجام دد، اولین کاری که بايد نمنطقه نبرد و مقداری هم طناب کنفی تهیه ک
با دوخشتن کشاله کاپششن بشه لبشاس       ردکاله کاپشن را دوخته و وصل کلباس نظامی مورد نظر 

 شدر آن تا کمشر  تیرانداز تکو بدن  کند یمنظامی ظاهر و شکل اصلی لباس نظامی تغییر کلی 

در طبیعشت   تیرانداز تکو اين باعث تغییر شبح و شمايل لباس  شود یم هيک تیکه ديد به صورت

دوخته شده بايد به ششکلی در روی   یها پارچهتکه درزهای  ضمنااو  گردد یمهم مناطق جنگی 

قشرار گرفتشه   با دستان و  تیرانداز تکايستادن نیروی  که در حین ندوشدوخته گرفته و لباس قرار 

 .قرار گیرندو آويزان زمین  عمود بر سطحهم  ها لباساين تکه  (آويزان) يشدر پهلوها

بشرای ايشن    بايد کردرا  استتارپارچه کوچک به لباس  یها تکهدوختن به شروع  یدر مرحله بعد 

گفته شده  یها رنگبا  یها پارچههای  ناهموار لباس و تريشه یها تکهمنظور با قیچی قطعات و 

 3۰تشا   1۰هشای   انشدازه   به ها پارچهالبته عرض اين تکه  .باد کردقیچی و تهیه و آماده را در با  

 .باشند متغیربايد  متر یسانت ۶۰تا  3۰از آنها  و طول متر یسانت

 (ستنشان داده ا تیرانداز تکلباس را بر روی  ها پارچهتکه  ندوختپايین  وير)تص

 
 

 

www.takbook.com



 جلد دوم -انداز )اسنايپر( تیر تک   □      9۴

بشه ششکلی   انجام دوخت  شودبايد رعايت  ها لباس گونهکه در دوختن اينو نکاتی  يکی از موارد 

در حقیقت و کامل کند در موضع مخفی کمین وی را  تیرانداز تکنیروی استتار  صورت پذيرد که

 ، پشت و کمر وها شانهدر روی کاپشن، کوچک  یها پارچهتیکه همین صحیح و مناسب دوختن 

کشه   هستند مهمیخیلی نکات در با  گفته شده  درموا ،باشد همم تیرانداز تکلباس استتار  سینه
 .شوندرعايت  تیرانداز تکاستتار نیروی  لباسو تهیه  ندر دوختبايد 

 یهشا  قسشمت را بشه  آنهشا   بايشد ی لباس سپس وبر ربزرگ  یها پارچهپس از دوختن تمامی تکه 

  شکل زير: ( مانندمتر یسانت 1-۴با عرض  تقريبااکرد )و قیچی تقسیم  یتر کوچک

 

 پارچه یها تکهو هرچه اين را صاف قیچی کرد لباس  یها پارچهتکه ندارد که  لزوم حتمی البته

از پشس   .کنشد  یمکمتر جلب توجه نیروهای متخاصم را لباس مزبور باشند  تر ناصافقیچی شده 

کلفشت   یها نخاز  یها حلقه در روی اين لباسکه  شود یملباس سعی و تهیه اتمام دوخت و دوز 

و يشا   در منشاطق جنگلشی   تیرانشداز  تککمین نیروی موضع مخفی اگر کنفی هم دوخته شود که 

شاخه و برگ درختان  دوخته شده بر روی لباسش یها حلقهدر اين  بتوانداو  واقع شود زارها بوته
تشخیص دهد بايد  شخودماهر  تیرانداز تکالبته نیروی  .دنخود اضافه ک تر کاملاستتار  جهترا 

منطقه از طبیعشت   کدامو در برای خود با چه نمونه زمینه رنگش را که چه فرم لباس استتاری را 

 کند.و آماده طراحی جنگ و نبرد  یها جبهه
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 .(دهد یمرا نشان ارتش روسیه  تیرانداز تکنیروهای زمستانی و تابستانی تصوير پايین لباس استتار )

 

جنگ و نبرد متفاوت  یها جبهههر منطقه جنگ و نبرد با مناطق ديگر در زمینه رنگ طبیعی موجود 

در منشاطق  و مثال در مناطق بیابانی زمینه رنگ محیط و طبیعت خاکی کشم رنشگ    به طور .باشد یم

سشیاه   یهشا  لکهو  ها خالدر فصل تابستان و بهار( و در مناطق سردسیر و برفی سفید با سبز )جنگلی 
اقدام به دوختن و تهیه لبشاس  زبده خود  تیرانداز تکی هانیرواغلب به همین دلیل است که  .باشد یم

و د يلی مهم در تهیشه   ها نکتهيکی از  نوع رنگ پارچه لباس همیشه .کنند یمبرای خويشتن استتار 

در طراحشی لبشاس اسشتتار     یا دهياديگری استفاده از روش و مورد و  باشد یم تیرانداز تکاستتار لباس 

 گردند.تبديل به خطوط ناهموار استتار صاف لباس  یها خطکه  شودکه باعث  است
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 (دهد یمرا نشان  ارتش روسیه هایتیرانداز تک تصويرهای پايین لباس استتاردر )

 

 

 (دهد یمنشان را  لباس با  در موضع مخفی کمینمشابه  استتارارتش روسیه در لباس  تیرانداز تک)تصوير پايین 
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که در مناطق جنگی قصد عملیات نظامی را دارد برای تهیشه لبشاس    ای حرفه تیرانداز تکنیروی 

 قرار دهد: خود شرايط زير را مد نظربايد خود ستتار ا

  موجشود در   یها بوتهاز گیاهان و در محل کمینش  تر کاملبرای استتار  تیرانداز تکنیروی

 خود اضافه کند.و محل کمین به لباس آن منطقه  طبیعت اطراف

  است از دستکش و کاله بهتر وی مانند دستان و صورت  تیرانداز تکباز بدن  یها قسمتبرای

 .شوداستفاده است طبیعت منطقه کمین با همرنگ که او صورت  شپوشو ماسک برای 

  سشعی ششود کشه ايشن     بشر روی آن  رنگشی   یهشا  پارچهو دوختن تکه استتار در تهیه لباس

نیروهشای   کمتشر جلشب توجشه    تادوخته نشوند با هم مساوی و برابر  به صورت یها پارچه

  کند.بدشمن را 

 بهتر  تیرانداز تککمین  آن برای موضع مخفیاز اين لباس و استفاده  نبا توجه به دوخت
 یهشا  پارچشه از جنس لباس استتار را  یداخل يه  برای مناطق سردسیرمناسب است و 

بیشتر در موضع مخفی کمینش را  تیرانداز تکبدن نیروی شود تا  تهیه عايق مخصوص

  گرم نگه دارد.و بهتر 

 (دهد یمرا نشان ارتش روسیه  تیرانداز تکنیروی  استتارتصوير پايین پوشش  )در
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مخفشی کمشین خشود اسشلحه و دوربشین اپتیکشی        یهشا  موضعدر  حتماا تیرانداز تکیروهای زبده ن

 هشای  میداندر  تیرانداز تکنیروهای  ،کنند یماستتار  یا شده دار شير یها پارچهرا با  شان اسلحه

به و کرده تهیه کهنه سربازان  یها لباساز  یها پارچهتکه خودشان از  اسلحه جنگ برای استتار

در هر صورت بايد  .کنند یماز پوشش استتار آماده استفاده اينکه يا  و چانندیپ یم شان اسلحه دور
در  تشا ه شوند یدقرار داده و به دور اسلحه پیچانی خود بسته شده را محکم در جا یها پارچهاين 

تشک   قشرار دادن از  پشس  منظشور  برای ايشن  .باز نشوندآنها  ،تیرانداز تکئی جا جابهو حین حرکت 

و اين عمشل   بندند یم یمحکم یها نخرا با آنها  اسلحهبدنه و لوله بر دور قیچی شده  یها پارچه

استتار پیچیده شده بشه دور اسشلحه نیشروی     یها پارچهشدن  جا جابهباعث کمک و جلوگیری از 

جنگ و نبرد و همچنشین در هنگشام قشرار     های میدانئی در جا جابهحرکت و  نیدر ح تیرانداز تک

 .شوند یموی کمین گرفتن در موضع مخفی 

 (را نشان داده است تیرانداز تکاستتار اسلحه و لنز دوربین نیروی  به خوبیدر تصوير پايین )

 

نشان داده شده اسشت کشه گشاهی     تیرانداز تکنیروهای عملیات جنگی ای باقی مانده از ه تجربه
جنگ  های میداندر  تیرانداز تکنیروی انجام شده برای پوشش استتار  اوقات يکسری مالحظات

اسشتتار نیشروی    ناچشار   بشه کشه   گشردد  یمش  یا نشده ی نیب شیپآمدن حوادث  به وجودو نبرد باعث 
طق جنگ و نبرد نیروهشای  ادر طبیعت من .شود یمخاصی  یها تيمحدودهم دارای  تیرانداز تک
نظشر  آنهشا   که هیچ کس نخواهد بشه  شوندبايد به شکلی با لباس استتار خود مخفی  تیرانداز تک

لبشاس اسشتتار   پوششیدن  توجه نشان دهد و اين شرط اصلی و مهم در آنها  موضع مخفیبیاندازد و به 
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بشه   یهشا  خواسشته مسشائل و  سشری   البته يک .باشد یمدر مناطق جنگی  تیرانداز تکتوسط نیروهای 
که انتخشاب يشک الگشوی صشحیح      شود یمباعث  که از يک استتار مناسب مورد نظر است یخصوص

 تیرانشداز  تشک نیشروی  مناطق جنگی لباس استتار  در ،شود محدود تیرانداز تکاستتاری برای نیروهای 
را بر تن کرده است و در موضع مخفشی کمشین خشود    استتار نگامی او لباس شکلی باشد که هبايد به 
نیشروی  هشدف   در حقیقشت و ششود  م رنشگ محشیط و منطقشه و طبیعشت نبشرد      هش  اسشت  گرفتهقرار 
ی کشه  بشه طشور  اين است که لباس و پوشش استتارش همرنگ محیط اطرافش شود در  تیرانداز تک

همین جشور کشه در صشفحات قبلشی کتشاب توضشیح داده       )کمتر ديده شود  یدر طبیعت مناطقی جنگ
نیروهشای پیشاده در    به همراه گروهی از تیرانداز تککه نیروی آيد  میپیش  بعضی اوقات .(شده است

، تشر  سشبک از لبشاس اسشتتار   او  زم اسشت کشه    در اينجشا  .باشند یمحال حرکت به سوی منطقه نبرد 
 هشا  یچ مسلسلنیروهای پیاده و و همراهان وی هم مانند  استفاده کند یتر کوچک، آزادتر و تر راحت
 باششند  یمش  تیرانداز تکبا نیروی ئی جا جابهدر حال حرکت و و نیروهای تخريبی که  ها زن یج یآرپو 

 استتار استفاده کنند تا کمتشر نیروهشای ديشدبان متخاصشم     یها لباساز  تیرانداز تکنیروی مانند بايد 
در در صورت نبودن اسشتتار کامشل   جنگ و نبرد  یها جبههچون در  .قرار دهند يیشناسارا مورد آنها 

 .رندیگ یمقرار آنها  و مورد اصابت گلوله يیشناسااولین حمله توسط نیروهای دشمن 

از لبشاس  و زد و خوردهشا   هشا  جنگدر  تیرانداز تکنیروهای  :(Ghilie) یلیگپوشش استتار 
که دوخت و  Ghilie «گیلی»و يا  «متحرک یها بوته» ،«درختی»به نام لباس  ديگری استتار

هم در زمان ريزش بشاران از يشک نمونشه از     یارتش نیروهای) «پانچو»لباس تهیه آن شبیه 
 Ghilieشده  دار شيرپوشش استتار  .کنند یماستفاده  باشد یم( کنند یم آن جنس پالستیک

تهیه لباس  .باشد یم تیرانداز تکبرای نیروهای تهیه لباس استتار  یها طرح نيتر سادهيکی از 
پارچشه رنگشی    یها تکهکه در روی آن  باشد یم «پانچو»نی الباس بار به شکلگیلی استتار 
ان هشم  تیرانشداز  تشک متحشرک   یها بوتهلباس استتار آن همین علت به به  و شود یمدوخته 

زيشادی هشم از ايشن     یها استفادهو  شود یم تیرانداز تکبر تن به راحتی اين لباس  .گويند می
از تشور   اسشتفاده بشا   تیرانداز تکنیروهای  کرد توان یمبرای موارد ديگر  Ghilieلباس استتار 

کمشی   بشا  تواننشد  یمش آنان  .کنند یماستفاده برای تهیه لباس گیلی تور استتار گیری يا  ماهی
 اي« گیلی» دار شهيراستتار دوختن لباس تهیه و اقدام به و گذاشتن وقت  زم و تحمل حوصله 

  .دنبکنو دم دست با وسايل ابتدائی  «متحرک یها بوته»
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 تیرانشداز  تشک کشه   یاستتار سمت چپ نمونه لباس و ها خانملباس گشاد پانچو راست  سمت ريز ويراتص)در 

 (است کردهآماده 

 

در گیلشی را  خشود روپشوش اسشتتار    کمین  مخفیدر موضع همیشه  ای حرفه تیرانداز تکنیروهای 

مثشل لبشاس قیشف    متحرک  یها بوتهو يا  )فرم دوخت اين روپوش گسترانند یمروی لباس خود 

نوع فرم و طراحی اين پوششش   است( ها خانمو يا نمونه مانتوی  مانند گشاد و شبیه لباس پانچو

حرکشت و جنشبش    شفشی کمیشن  در موضع مخ تیرانداز تکنیروی اگر استتار بدين علت است که 
و تکان و جنبش  خورد ینمتکان او روپوش استتار  .سر بزند او از یاریاخت یباحتمالی و ناگهانی و 

 توسشط نیروهشای   تیرانشداز  تشک موضع مخفی نیروی و  کند یمرا در خود جذب  تیرانداز تکبدن 

 .شود ینمديدبان متخاصم ديده و مشاهده 

 نشان داده شده است( «گیلی» استتار در لباس تیرانداز تک)در تصويرهای زير نیروهای 

 

www.takbook.com



 1۰1      □      جنگیتیرانداز در مناطق  اصول صحیح تهیه پوشش )لباس( استتار توسط تک
 

  

 یهشا  خشط فقط بايشد توجشه کشرد     .کنند یمدرست  دار نیآسترا استتار البته بعضی اوقات روپوش 

 و يشا  دوختشه ششوند  دوخت لباس نبايد منظم باشند و حداکثر سعی شود کج و معوج و نامتقشارن  

تیشره روپشوش    یها قسمتدر  «گیلی»دوخته شده لباس  اينکه سعی گردد تمامی خطوط صاف

 مخفی و استتار گردند.

 (دهد یمان را نشان تیرانداز تکمتحرک  یها بوتهيا  Ghilieشده  دار شير)در تصويرهای زير پوشش استتار 
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اگر  .شودگیری تهیه  توری شبیه تور ماهیبرای تهیه و دوختن لباس استتار گیلی  زم است که 

زياد باشد بهتر است مقداری از اين تور را برای روپوش لبشاس اسشتتار   تهیه شده مقدار اندازه تور 

گذاشت، بشرای دوخشتن لبشاس     توان یممصرف کرد و قسمتی ديگر هم برای تهیه شلوار استتار 

تا  1ر از ای منفذهای توه کافی و  زم است و اندازه متر 5/1×  3-۴ اندازهبه  یتور تقريباااستتار 

 .باشد یممناسب برای دوختن لباس  متر یسانت 5/۲

که برای کنفی خاکی رنگ  یها یگوناز  توان یماگر توری با اين مشخصات در دسترس نبود  

استفاده کشرد و البتشه بشرای     ی دارندمنفذهای درشت و برند یمبهره آنها  از ینیزم بیسحمل 

اسشتفاده   یها نخو را تهیه کرد  ها یگونعدد از اين  ۶تا  5دوختن لباس استتار نیاز است که 

با پارچه که ی استتار و برای رنگ کردن لباس باشند یمنازک و نرم  ها یگونشده در اين نوع 

، اهیسش  ،یا قهشوه سشبز،   یايییمیشش  یها رنگاز  .مناسب است شود یمتهیه  ها یگوناين نوع 

رنگ تهیشه  که البته در هنگام خريد رنگ  زم است بدانید  ،زيتونی و زرد رنگ استفاده شود

که  ردیگ یمت مورد استفاده قرار از طبیع یا منطقهچه در  تیرانداز تکنیروی شده برای لباس 

 .خريداری گرددمورد نظر رنگ منطقه نسبت به آن 

اغلشب از   کشه  باششد  یمش بافتنی کلفت پالسشتیکی   ها نخبرای دوختن لباس استتار نیاز مبرمی به 

متشر   1۰۰طشول  به و در کل  ردیگ یماستفاده قرار مورد  متر یلیم 1سفید رنگ به کلفتی  یها نخ

دوختشه ششدن    تشر  محکمبرای  متر یلیم 3-5متر نخ کلفت به قطر  ۲5و همچنین   زم استنخ 

 لباس استتار و گره زدن آن  زم است. یها گوشهاطراف و 

 ینش یزم بیسخالی  یها یگون Ghilieپس از خريد و تهیه وسايل  زم برای دوختن لباس استتار 

نیشروی   مشذکور  پارچشه  یزیش آم رنشگ مناسشب کشرده و پشس از     یزیآم رنگرا آنها  را باز کرده و

او در نظشر   ، البتشه کنشد  یمش شده برای مصرف خود اسشتفاده   یزیآم رنگپارچه از اين  تیرانداز تک

دسشت کاپششن بشا کشاله و      يک به تیرانداز تکنیاز  مثالادوخت  توان یمکه چه لباسی را  ردیگ یم

بشرای جلشوی سشینه،     یا پارچشه بايشد   تیرانداز تکلباس مورد نظر برای دوختن  ،باشد یمشلوار استتار 

، اندازه پارچه جلوی سینه و پشت کمر لباس اسشتتار بشه يشک    دنکو کاله آماده  ها نیآست پشت کمر،

بشه انشدازه    یمتشر و طشول   1عشرض  بشا   چهارگوش یا پارچهبرای تهیه اين قسمت نیاز به  استاندازه 

 مشابه الگوی زير بايد دوخت() .باشد یم تیرانداز تکبرابر قد  5/1-۲تقريبی 
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 (باشد یم تیرانداز تکنیروی  استتارالگوی برای پوشش لباس تصوير زير )

 

       

 (باشد یم تیرانداز تکنیروی  استتارالگوی ديگر برای پوشش لباس تصوير زير )

 

 پشت کمشر  -۲جلوی سینه  -1 :باشند یمبه شرح زير و صفحه قبل  با  تصاويرمشخصات  
دوخشتن کشاله کاپششن    گشردن و  در نظر گشرفتن سشر و    ی برایمحل -۴محل کوک دوخت  -3

و  متشر  یسانت ۶۰-۷۰از دو تکه پارچه با طول  تیرانداز تکلباس  یها نیآست ،باشد یم تیرانداز تک

از هشر قسشمت    تشر  آسشان لباس استتار  یها نیآستدوختن  و شود یمتهیه  مترسانتی ۴۰عرض  با

قیچی کرد  بايدرا  تهیه شده یها یگوناز پارچه  چهارگوشرا مثل دو تکه آنها  .باشد یمديگری 

 .دوخت بايد به همرا آنها  و سپس
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 (دهد یم نرا نشا تیرانداز تکنیروی  استتارلباس کاپشن الگوی تهیه و دوختن کاله  با تصوير )

 به همقیچی کرده و سپس  چهارگوشگونی و به شکل پارچه برای دوختن کاله لباس استتار از 

 ۲۰× ۲۰بشه انشدازه   کشاله  پارچه برای  1شماره برای قسمت  ،(1تصوير صفحه قبل شماره دوزند ) یم

 ۲۰× ۴۰انشدازه  بشه   یهشا  یگشون پارچه از ديگر الگوی کاله و برای سه تکه  کرد ديباتهیه  متر یسانت
کاپشن تهیه شده بايشد  کاله  شود یم( استفاده ۴ ،3 ،۲ یها شمارهتصوير صفحه قبل ) متر یسانت

 بپوشاند. کامالالیتر را  1۰سطلی به حجم 

بشرای تهیشه    تیرانداز تکنیروی مناطق جنگی در طبیعت  ختلفم یها رنگتنوع با توجه به 

کشه   دنک استفادهبايد مناطق  آنمشابه و و مناسب  متفاوت یها رنگهم از  شلباس استتار

از  او پس .داشته باشددر آنجاست  تیرانداز تکموضع مخفی کمین  که یا منطقههمخوانی با 

و خشک شسته جداگانه را آنها  ديگررا خشک کرده و يک مرتبه آنها  بايد ها نخ یزیآم رنگ
در منشاطق جنگشی    شدر موضع مخفی کمینو يا رطوبت زياد ريزش باران تا در هنگام  ندک

 .پس ندهد از خود رنگ ویلباس استتار 
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 (دهد یمرا نشان با  لباس استتار درختی مشابه با لباسی که در با  تهیه آن توضیح داده شده  های)تصوير
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و يشا   هشا  مغشازه کسشانی کشه    توسط مورد نیازنخ پس از تهیه و خريد البته بهترين کار اين است 

و يا اينکشه اقشدام بشه خريشدن نشخ       شود ها نخاين  یزیآم رنگدارند اقدام به  یرنگرزی اه هکارگا

 یهشا  رنشگ را بشا   هشا  نخنمونه  زير ويرا)تص. شودانجام نخ فروشی  یها مغازهآماده شده از  یرنگ

 هستند را نشان داده است( تیرانداز تکمتفاوت که مناسب دوختن لباس استتار 
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شده لباس استتار بشر روی   شير شير یها نخبافتن آنان مرحله  یزیآم رنگو  ها نخاز تهیه  پس

بشه   ششود و يا از میشز اتشو اسشتفاده     یکش نقشهبرای اين کار بهتر است از میز  شود یمتور شروع 

روی میشز  در کشه  لبشاس   ازو کار را بشر روی قسشمتی    میکن یمتوری را بر روی میز پهن شکلی 

تشای بشا طشول مسشاوی آمشاده       5 ايش  ۴تعشداد  را به صورت  ها نخ اول ،میکن یمشروع را  باشد یم

 نيتر مهمو  نيتر سختبايد اقرار کرد  .میده یمقرار جفتی کنار هم  به صورترا آنها  و میکن یم

 باشد یمبر روی توری  ها نخوصل کردن و دوختن  مرحلهلباس استتار همین  یساز آمادهقسمت 

و جنگ استتار و پنهان  های میدانمخفی کمین در  یها موضعرا در  تیرانداز تکنیروی که جان 

بايشد دقشت   اسشتتار  لبشاس   مرحله از تهیه و آمشاده کشردن  بنابراين در اين  .کند یماز خطرات دور 

فشن   و مهمی است که فشوت  یها نکتهلباس استتار  یها قسمت و دوختن تهیهفراوان کرد برای 

 .ردیگ یمياد اين موضع را به تجربه  تیرانداز تکو نیروی  مخصوص به خود را دارند

برای بافت تور استتار نبايد خیلی کوتاه باشند که پشس از آمشاده ششدن لبشاس ششبیه       ها نخطول 

نشژاد   یهشا  سشگ و خیلی هم نبايد بلند باشند که شبیه بشه   شوند یمکاکتوس  یها بوتهخارهای 

ی در منشاطق جنگش  تهیه شده لباس باشند بلند  ها نخاين اگر و  گردند یمبا موی بلند  «باب تیل»

 یهشا  نشخ که است بلند در اين دار  ريشو مشکل اين لباس  شود یم ساز مشکل تیرانداز تک یبرا

و در منشاطق   کننشد  یمگیر  و مانعی به هر جا تیرانداز تکنیروی ی جا جابهبلند در حین حرکت و 

 .کنند یمايجاد  ویحساس جنگی دردسر و مزاحمت برای 

بشرای   .ششود  یمش از يک روش خاص گره زدن اسشتفاده  مذکور بر روی تور  ها نخبرای گره زدن 

گشره   بشرای سشپس  ه و و آمشاده کشرد   عدد رشته نخ از يک رنگ را تهیه 5و  ۴و  3 ها نخانتخاب 

 .شود یماستفاده آنها  از ها زدن

را بشا   هشا  گشره البته بهتر است شروع  .پوشاند بايد ها گرهتمام سطح توری را به شکل يکنواخت با اين 

رنگشی   یهشا  گشره ، شودانجام  باشد یمکه تیرانداز در آنجا درگیر جنگ  یا منطقهرنگ اصلی طبیعت 

تمشام ششود و    هشا  فيش ردهمشه  تا اينکه  زدگره بايد از رديف اولی  متر یسانت 9-1۰فواصل بعدی را با 

 یهشا  نشخ بشا  را  کشار  نيش ا کشرد و بعشدی   یها فيردزدن  گرهادامه بايد دوباره شروع به سپس از نوع 

در ايشن اسشت کشه اول تشور را بشه       هشا  زدنگشره   فشن ، البتشه  میدهش  یماول تا الی آخر ادامه از  رنگی

 .زنند یم یها گرهنخ را  ها مربعاين  یها گوشهتقسیم کرده و در  یمتر یسانت 1۰*1۰ یها مربع
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 متفاوت در روی سطح تور نشان داده است( یها رنگرا با زده شده نخی  یها گرهنمونه  پايین ريدر تصو)

 

و يشا   «متحشرک  یهشا  بوتشه » فن مخصوص به خودش را دارد و در تهیه لباس هر کاری فوت و

بايشد  از پايین به سمت با   ها زدندر حین آماده کردن اين لباس گره  و باشد یمچنین هم گیلی

بعدی هم به همشین   یها گرهبه سمت پايین باشد و بايد  حتماا ها گرهو جهت خواب  انجام شوند

 .ردیگ یمصورت به سمت پايین  گرهشانترتیب 

روی کشاله از   یهشا  گشره و  زدگشره   را ها شانهاز روی کف دست تا بايد  ها نیآستگره  تهیهبرای 

قسمت بدن از پاها تا گردن در روی تهیه لباس در و برای  باشند یمپشت گردن تا روی پیشانی 
 گره زد.بايد سطح تور 

 چندين بار بشه تشن  آن را  تیرانداز تک)گیلی(  «متحرک یها بوته» بعد از آماده شدن لباس استتار

 .کندبر طرف را آنها  از روی فرصتتا اگر مشکلی ديده شود  کند یم
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 (نشان داده است را «گیلی»متحرک  یها بوتهاستتار  یها لباسزير چند نمونه از  یرهايدر تصو)

 
 

 

پوشش رويه لباس استتار و يا همان لباس  یا دکنندهیتولشرکت در کشور روسیه هیچ کارخانه و 
فشرم اسشتتار زيشرين را تولیشد      و لبشاس فقشط  ) کنشد  ینمتهیه  تیرانداز تکگیلی را برای نیروهای 

اگر ايشن نمونشه    .دنو مخصوص باش بايد تک ها لباسکه اين  استعلت اين شايد به  ( وکنند یم
ايشن   بشه سشرعت  نیروهشای متخاصشم    ششوند تولید جات به تعداد زيادی  توسط کارخانه ها لباس
نیروهشای   یا عهشده بشر  اسشتتار  تهیشه و دوخشت لبشاس    بنشابراين   .کننشد  یم يیشناسارا  ها لباس
در اين است کشه   ها لباسنکته مهم در تهیه اينگونه تهیه کنند و  راآن بايد که  است تیرانداز تک
شرايط محل و منطقه نبشرد دسشت بشه    و طبیعت با  يیآشنادانستن و با توجه به  تیرانداز تکخود 

 .زندخويش میگیلی تهیه و دوخت لباس استتار 
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 (باشد یماين لباس  یدار نگهو جالباسی تهیه شده برای  لباس گیلی زير ريدر تصو)

 

بايد لبشاس را   کند ینماستفاده  موقتاا Ghilieاز لباس استتار بوته متحرک  تیرانداز تکنیروی اگر 

مچالشه   به صشورت او را  شودنخورد و سعی ن به همدر روی جا لباسی گذاشته که فرم و شکل او 

بايشد  اگر لباس استتار مذکور در زير باران قرار گرفته است  .شده جمع کرده و در جايی قرار دهد

يی بشا سشرعت زيشاد و يشا بشه      جا جابهد که حرکت و شود فراموش ياب، ندرکخشک و آويزان را او 
و ايشن لبشاس بشرای     باشد یم ساز مشکلشکل دويدن در جنگل و مناطق پر درخت با اين لباس 

 به آهستگی صورت گیرد. با اين لباس بايد تیرانداز تک حرکت .اين کار درست نشده است
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 (دهد یمنشان گیلی لباس استتار  دررا  تیرانداز تکو سمت چپ  استتار گیلی راست يک نمونه پوششسمت )

  

و نشستن در موضع  تيمأموربه او در هنگام رفتن و  تیرانداز تکعد از آماده شدن لباس استتار ب 
را  شيها گوشو  گردن باز بدنش را مانند صورت، دستان، یها قسمتبايد  حتماامخفی کمینش 
 دار هيسشا کشه   تیرانشداز  تشک از صشورت   یها قسمتکلی  به طور بکندگريم يا و پوشانده و استتار 

از صشورت   یها قسمترنگ شوند( و )به خود بگیرند  یتر روشن زم است که حالت را  باشد یم
 رنشگ بشا  بايد  باشد یمو بینی را که روشن  ها گوشمانند پیشانی، گردن  باشند یمرا که برجسته 

زيشر  جنگشی   تبه مناطقی با شرايط طبیع تيمأموربرای  تیرانداز تکنیروی و اگر  گريم کرد تیره
 باز بدنش استفاده کند: یها قسمتبرای استفاده و مورد نظر زير مناسب  یها رنگبرود بايد از 

 .شودتیره و روشن سبز استفاده  یها رنگاز  رود یمو کمین  تيمأموراگر در مناطق جنگلی به  .1

 .شودرنگ سفید و خاکستری استفاده  رود یمو کمین  تيمأموراگر در مناطق برفی به  .۲

 .شودو خاکی استفاده  یا قهوهاز رنگ  رود یمو کمین  تيمأمورمناطق بیابانی به  دراگر  .3

کلفشت بشه حالشت غیشر      یهشا  خشط بايد با  تیرانداز تکرنگی استتار روی صورت  یها ینقاشفرم 
 تیرانشداز  تکداشته باشند، بهتر از همه استتار و نقاشی صورت ادامه  وی در تمام صورت یا نهيقر

نیشروی  و  رديپشذ  یمش انجشام  وی روی صشورت   در خالدار یها لکهبا  همراهبا خطوطی ترکیبی و 
لباس رنگ برای د نوجود ندارنبرد طبیعت منطقه  که در یها رنگاز نبايد هیچ وقت  تیرانداز تک
وی بشرای  موقعیشت   خشوان  همغیر  یها رنگاز چنین در صورت استفاده  .استفاده کند شاستتار

از سشوی نیروهشای   از بشین رفشتن او   و خطشر   ششود  یمنیروهای متخاصم قابل ديدن و مشاهده 
و  یخشوان  هشم بشا طبیعشت محشل کمشین     کشه   یزیآم رنگبايد از  حتماااو  .گردد یممتخاصم زياد 

 کند. هماهنگی  زم را دارد استفاده
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 (دهد یمنشان خطوط کج و معوج  به صورترا  تیرانداز تکصورت  یزیآم رنگبا  استتار و  تصويردر )

کوتشاه و يشا    یهشا  درختچشه کشه   قشرار دارد در جشايی   تیرانداز تکنیروی  موضع مخفی کمین اگر

 دنکاز روپوش يک تکه و سرهم استفاده بايد  راندازیت تکنیروی وجود داشته باشد اغلب  زار شهیب

که تشا در   شودکوچکی دوخته  یها بیجکوچک و يا  یها گرهمذکور بايد و در روی آن روپوش 

برای وجود دارد وی کمین   که در منطقه اختفا یها بوتهکوتاه درختان و يا  یها شاخهآنها  درون

 .قرار دهدخويش  تر کاملاستتار 

را در هشر محشل و    اش اسشلحه شدن خشود و    بايد آموزش و توانائی استتار و اختفا تیرانداز تکنیروی 
سال را داشته باشد تا توسط در فصول مختلف در هر موقعیت آب و هوايی  ودر شب و روز  یا منطقه

 و مشخص نگردد. هويداو موقعیت کمین وی نشود متخاصم ديده  یها یگشتو نیروهای ديدبان 

  

 (نشان داده استبا خطوط نامتقارن را  تیرانداز تک اسلحه یزیآم رنگبا  استتار و تصويرهای  در)
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 :میده یمرا شرح  انتیرانداز تکساده  ءچند مورد از نکات استتار و اختفادر اینجا 

از  تیرانشداز  تشک متخاصم برای مشخص کردن موضع کمشین اسشتتار و اختفشا     نیروهای اگر 

 شناسشايی صدای نزديک شدن هواپیمشای   تیرانداز تک همین کهد نپرنده بهره ببر یها هدف

در   ندازد تا محلی برای اختفااخیلی سريع به اطراف خود نظری بیبايد دشمن را تشخیص داد 
تشا بتشوان در    ردهکرا پیدا  کنند یمنزديکی خود مانند ساختمان و يا درختانی که سايه ايجاد 

زير حرکت کند و به بهتر است به آهستگی  ها هيساآن برای رفتن به و  شود پنهانآنها  سايه

دششمن   شناسايید تا توسط هواپیمايی بچسبو به تنه درخت و يا بدنه ساختمان  بروددرخت 

از ايشن روش   .گوينشد  مشی  «اختفا  در سايه» انتیرانداز تکاين روش در زبان  به ،ديده نشود

دششمن در روز و در   یهشا  یگششت و  هشا  دبانيش دنشدن توسشط   شناسايیان برای تیرانداز تک

و اين سايه باعث شناسايی  کند یممهتابی وقتی که هیکل انسان از خود سايه ايجاد  یها شب
 .شود یماستفاده  گردد یمتوسط دشمن  تیرانداز تک

 که یصورتدر پرنده صورت گیرد و هوايی اگر ديدبانی نیروهای متخاصم از هوا توسط وسايل 

هم برای اختفا   یا هيسارا شناسايی کنند و محل  تیرانداز تکنیروهای متخاصم موضع مخفی 

بايد خیلی سريع در روی زمین نشسته و يا  تیرانداز تکنیروی وی وجود نداشته باشد در اينجا 

شدن در میشان   جا جابههمیشه بايد بداند که انسان در حال حرکت و  تیرانداز تک ،دراز بکشد

 تیرانداز تک نیروی اگر امکان دارد .ردیگ یمقرار ی هوايی اجسام ثابت به سادگی مورد شناساي

با پوشیده شدن بدن ششکل و   بپوشاند، ستبا هر چیزی که در دم دست اورا  روی خود بايد
نیروهای مورد شناسايی و تشخیص وی و در اين حالت کمتر  کند یمقیافه انسان هم تغییر 

 .ردیگ یماز طريق هوا قرار دشمن 

به شکل محیط طبیعی اطراف  همرنگ شدن تیرانداز تک  مهم اختفا یها روشيکی ديگر از 

 تیرانداز تکنیروی را ببیند،  یمخصوص یها آموزشبايد  تیرانداز تکدر اين روش  باشد یمخود 

موجشود در طبیعشت بشرای    و بايد در هر شرايط و موقعیت طبیعی و از هر وسايل يافت ششده  

 اختفا  خود استفاده کند.

گشودال، کانشال، تپشه، پششته،     تمامی عوارض طبیعی و مصنوعی در منطقشه ماننشد   ی گمناطق جندر 

بشرای اختفشا     یمناسبمحلی  توانند یمآمده از انفجار بمب و يا گلوله توپ  به وجودخند  و يا گودال 

آنشان  تخاصم باشد و کمتر مشورد شناسشايی   مديدبان نیروهای  بینتیز یها چشمو از ديد  تیرانداز تک
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و همچنین هرگونه وسايل در مسیر تیرانداز ماننشد درخشت، بوتشه، سشنگ بشزرگ، ديشوار و        قرار گیرد

بشه طشور کلشی هشر گونشه عشوارض       مناطق مسکونی و يشا  روستاها و  در نزديکیکه حصار و پرچین 

محلشی   تیرانشداز  تشک آن پنهان گرديد بشرای  پناه که بتوان در در مناطق جنگی طبیعی و يا مصنوعی 

 .باشد یموی از ديد و شناسايی از سوی نیروهای متخاصم   اختفابرای  ناسبیم

جنگی وفشق دهشد    یا منطقههمیشه بايد بیاموزد چگونه خود را با شرايط محیطی  تیرانداز تکنیروی 

او بايشد بدانشد در کشدام     .ببشرد و اسشتفاده   برای رسیدن به هدف و مقصود خشود سشود  شرايط و از آن 

در جاهشايی کشه دششمن بشه     و  ها جادهدر مسیر کردن از رفتن و حرکت  ضمناامسیرها حرکت کند و 

حتشی در ششب هنگشام بايشد      .را شناسايی کند پرهیز کند اومتوجه حضور وی گردد و  تواند یمراحتی 

چشون جشاده کوبیشده     ندحرکت کتردد و  ها جادهدر و نبايد ا .کندانب احتیاط را رعايت وهم حداکثر ج

نیشروی  سفید رنگشی اسشت کشه سشايه      یا پارچهمثل نوار هنگام در شب بدون عوارض شده و صاف 
 .گردد یم شناسايیدر روی آن به وضوح توسط نیروهای متخاصم ديده و  تیرانداز تک

مانند عبور  یاز مسیرهاينبرد  منطقه جنگ وئی در جا جابهبايد برای حرکت و  تیرانداز تک نیروی

کند کشه در صشورت   استفاده منطقه موجود در از جنگل، کانال و دره يا در کل از عوارض طبیعی 

از اين عوارض برای پنهان شدن خشود از ديشد    ئیجا جابهلزوم به راحتی بتواند در حین حرکت و 

 نیروهای متخاصم استفاده کند.

 است( شده را در طبیعت نشان داده تیرانداز تکنیروهای و مناسب  ای حرفهپايین استتار  یرهايدر تصو)
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تنشه درختشان و   پناه گرفتن در پشت از  تواند یمدر حین حرکت در جنگل  تیرانداز تکنیروی 
کلی با توجه به عوارض طبیعی زياد در  به طورخود بهره ببرد، و حرکت برای استتار آنها  سايه

آنهشا   در تیرانشداز  تشک نیروی شدن  جا جابهحرکت و  زارها علفو  زارها بوتهو  یجنگلمناطق 
سعی کند  ا مکان یحت تیرانداز تکنیروی  .است تر راحتنسبت به محیط طبیعی باز مناسب و 

چنین عوارضی کند و در صورت پديدار شدن  یخوددارباز  یها طیمحو  ها نیزماز حرکت در 
و ديشد   تيش رؤبشه  و اين مسیرها را دور بزند تشا در محشیط بشاز    که راه وی بهتر است  بر سر

 .آنان نیافتدو تله و به دام  نیروهای متخاصم نرسد

بشه  بايشد   حتمشاا  ها جادهو  ها جنگلئی در کناره جا جابهبايد در هنگام حرکت و  تیرانداز تکنیروی 
در سشايه و  و گذر کنشد  حرکت و صورت خمیده از پشت تنه درختی به پشت تنه درخت ديگری 

 یهشا  یگششت و ديشدبان  نیروهشای   شناسشايی کمتر مورد  تااستتار گردد  دتنه درختان موجود بتوان
نیروهشای متخاصشم را   متخاصم قرار گیرد، هیچ وقت او نبايد به کناره جنگل بشرود و شناسشايی   

نیروهای  شناسايیکار درختان و پوشش از داخل جنگل و از پشت تنه  حتماابايد و او  .انجام دهد
 و سايه تنه درختان پنهان گردد. ها بوتهانجام دهد و در حین شناسايی در بین دشمن را 

از تنشه   توانشد  یمش نیروهای دشمن برای شناسايی هنگامی که در جنگل است  تیرانداز تکنیروی 
 پنهان شودفته و درختان قرار گر یها برگو به شکلی که در میان انبوه شاخه  بروددرختان با  

و از  باششند  داششته درختان در پشت سشر وی قشرار    یها شاخهتجمع و سعی گردد بیشترين انبوه 
 .ديده شود آنکه یبرا از انجام دهد  زم آنجا شناسايی 

 (دهد یمنشان را  یبا ی درختموضع مخفی کمین در را با پوشش مناسب استتار در  تیرانداز تک)تصوير زير 
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پوششش  کشم   یهشا  بشرگ و در با ی درختان در بین ششاخه  نبايد هیچ وقت  تیرانداز تکنیروی  

يشا  د و ايسشت ببشدون بشرگ   خشک و يا در روی شاخه درختان نبايد او هرگز  وقرار گیرد درختان 

دور بشه راحتشی توسشط     فاصشله هیکل تیرانشداز از  و شب با نور کم سايه هنگام حتی در  .شیندبن

آن بنششیند و   یهشا  ششاخه اگر درخت غلتیده است بهتر اسشت در بشین    .شود یمدشمن شناسايی 
بشرگ   هو يا ششاخ  اناو بايد سعی کند از پنهان شدن در بغل تنه درخت .شناسايی را از انجام دهد

نظشر  جلشب  درختان بیششتر  تک نبرد  های میدانکند چون در  یخودداردرختان موجود تک تک 

مجبور و ناچار ششود کشه از تشک     تیرانداز تک اگر ،کنند یمرا نیروهای گشتی و ديدبان متخاصم 

ايستاده و بشه تنشه    به صورتاو بايد  وقت  آندرختی برای موضع مخفی کمین خود استفاده کند 

 گیشری  نششانه  و يا بانیديدو کار  تا نیروهای ديدبان دشمن پی به وجود او نبرندو د چسببدرخت 

 نیشروی را انجام دهد و حتی اگر درخت کج و يشا خمیشده باششد بايشد بشدن      خود ف اهداسوی به 
دور بشه چششم نیروهشای    فاصشله  به همان فرم کجی درخت قشرار گیشرد کشه از    هم  تیرانداز تک

 آيد. به نظربا تنه درخت  شده يکی به صورتبدن وی متخاصم 

در جلشوی تنشه درختشان بشزرگ     جنگل قصد ايستادن را دارد بايد سعی کند  در تیرانداز تکنیروی اگر 

 .گردد یمدشمن و نظر نیروهای از ديد  تیرانداز تکحتی در روز روشن تنه درخت باعث استتار  ،بايستد

 (دهد یمنشان  درختو تنه ايستاده در روی شاخه  به صورتمناسب و را با لباس استتار  انیتیرانداز تکزير وير ا)تص
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واقشع  قصد حرکت در میان درختان کوتاه قد را دارد که در ديد دششمن   در جنگل تیرانداز تکاگر 
نیشروی  حرکشت کنشد و حرکشت     خیشز  سشینه خمیده و يا  به صورتسعی کند بايد  حتماا باشند یم

 شود یمرؤيت دشمن  شناسايیو نیروهای ديدبان توسط راحتی به ايستاده  به صورت تیرانداز تک
به صورت ايسشتاده   شود یممناطق جنگی عمیق  یها کانالدر  تیرانداز تکئی جا جابهحرکت و و 

 و کانشال تمشام قشد    عمشق  باشد کشه  بايددر کانال به شکلی  اوحرکت و  شودصورت گیرد انجام 
از  تشر  کوتشاه  را مخفی کند و از ديدها پنهان نگه دارد و جايی که ارتفاع کانال تیرانداز تک هیکل
حرکشت کنشد تشا اينکشه بشه محلشی        خیز سینهخمیده و  صورت بهبايد او  .شود یم تیرانداز تکقد 

نظری بیاندازد بايد در و خارج به محیط بیرون  یاز کانال خواهد یم تیرانداز تکبرسد اگر  یمناسب
 یا پششته بلندقشدی و يشا    یهشا  علشف که در پشت سرش بوته و بايد انجام دهد ی اين کار را يجا

بشرای  کار اين  آبی باشد و آسمانافق او و اگر در پشت سر باشد واقع شده زمینی با تر از قد او 
يقین  به طورو  حتمااو  ردیگ یمگردن و هیکل او در افق قرار  ،سر چون .باشد یم نيخطرآفروی 

 .شود یممشاهده دشمن شناسايی ديدبان و توسط نیروهای 

بشه  بايشد سشعی کنشد     تیرانشداز  تشک طبیعی نیروی مسطح و هموار و بدون عوارض  یها نیزمدر 
، تپه کوچک و يا هر مانعی ديگری پنهشان گشردد و ديشدبانی و    ها بوتهدرازکش در پشت  صورت

ذکر شده به شکلی صورت دهد که توسط  یها مانعمتخاصم را از پس  جبهه نظاره کردن منطقه
ديشدبانی   وانعهرگز نبايد از با ی م تیرانداز تکبرای همین منظور  .نگرددرؤيت نیروهای دشمن 

ديشدبانی  بايد آنها  مانع و يا در سايه یکنار و از پهلوو  پشت درو همیشه  شوددشمن  گر نظارهو 
و گشردن  را انجام دهد و سر خود را به آهستگی حرکت دهد و حرکت سريع سر نیروهای دشمن 
 .گردد یمدشمن  یها دبانيدتوسط  تیرانداز تکنیروی باعث شناسايی 

و بشه هشم    انشد  ششده روی هشم تلنبشار    هشا  علفدر مزارع گندم و يا در محلی که  بايد تیرانداز تک
  جبهشه  بنششیند و ديشدبانی نیروهشا و   آنهشا   و بايشد در سشايه   ششود ن جا جابهو حرکت و  اند دهیچسب

و  خیز سینهبا حرکت  حتماا ستدر مزارع باز قرار گرفته اموقعیت وی اگر  .هدمتخاصم را انجام د
تا به محل امنی دور از ديد و چشم نیروهای دشمن  شود جا جابهيا نیمه خیز به سرعت حرکت و 

و يا تیرهشای بشر  و تلگشراف و يشا     آنها  در سايه تنه درختان و ريشهاو بايد مخفی  موضع برسد،
 خود قرار گیرد.مناسبی برای مخفی شدن  یها در مکانو باقی مانده مصالح ساختمانی 

بايد در برابر موانع طبیعی که فرم هندسی مشخصی ندارند بدن خشود را بشه ششکلی     تیرانداز تک
خم کند که از دور توسط دشمن به يک ششکل واحشد   طوری  و هدر آورد موانع ا آنب هیشب باايتقر

حرکت تند و سريعی از خود بروز  های مکاننبايد در چنین  تیرانداز تکديده شوند و به هیچ وجه 
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بايد در پنشاه   تیرانداز تکدر مناطق کوهستانی  .ردیگ یممورد شناسايی دشمن قرار  حتمااکه  دهد
سطح افق نبايشد حرکشت   در و درختان پنهان شود و به هیچ وجه در با ی کوه و  ها سنگسايه 

 او ،گشردد  یمش در افق به راحتی توسط نیروهای دشمن شناسايی  تیرانداز تککند چون که هیکل 
و به آرامی ی يسر و صدا به آهستگی و بدون هیچ ها سنگو  ها علفو  ها بوتهبايد در میان انبوه 

چون حرکت و وزش باد باعث به هم خوردن تعادل و جنشبش   .رکت کندحنیم خیز  به صورتو 
هويدا مشخص و و شمايل وی از دور برای دشمن  دهد یمرا تغییر آنها  و ارتفاع شود یم ها علف
و  یيجا جابهحرکتی هماهنگ با  زارها بوتهو  هادر مناطق علفزاربايد  تیرانداز تکنیروی  .شود یم

حداکثر از هر صدای بلند و  اش اسلحهدر هنگام شلیک گلوله از  .داشته باشد ها علفج اموحرکت 
هشای تشوپ خمپشاره و     هصدای انفجار گلولهمراهی با )منظور ند رسا موجود در منطقه استفاده ک

را در پنشاه   اش گلولشه صدای شلیک بتواند اينکه تا .( ...بمب، صدای حرکت هواپیما و هلیکوپتر و
در روستايی بايد در مناطق  تیرانداز تکئی نیروی جا جابهو  حرکت ،و خفه کند پنهانديگر صداها 
 توانشد  یماو  .صورت گیردوجود ندارد  یا پنجرهجايی که روستايی منازل  سمتبه پناه ديوارها و 

را از بشه سشوی دششمن    و شلیک  روی نشانهدر پشت ديواری پنهان گشته و از آنجا ديدبانی و يا 
 اومشورد نظشر   انجام دهد و در صورت نبودن شکاف در ديوار روستايی منازل مابین شکاف ديوار 

هشدف و ششلیک بشه سشوی      شناسشايی و از طريشق آن   هآورد بشه وجشود  سوراخی را در ديوار بايد 
شهری داشتن يک پتشک بشرای تهیشه سشوراخ در      یها جنگ)در  .انجام دهدرا  دشمننیروهای 
 (.باشد یمی منازل مسکونی ضروری ديوارها

ساختمانی و  یها نخالهخالی از سکنه و تخريب شده در بین  یها ساختماندر  تیرانداز تکنیروی 
 گشر  نظشاره قشرار گرفتشه و ديشدبانی و    آنها  در سايه کند یمو سعی  شود یمپنهان آنها  فونداسیون

 .انجام دهدرا نیروهای دشمن 

بشه  ششیروانی   یهشا  خانهسر خود از پنجره اتا  و محل زير سقف نبايد هرگز  تیرانداز تکنیروی  
در تاريکی و سايه داخل ساختمان مخفی ششود و ديشدبانی موضشع نیروهشای      او بايد .وردآ بیرون

بايشد در   گرفتشه اسشت  سشاختمانی قشرار    بام پشتدر روی  تیرانداز تک اگر ،متخاصم را انجام دهد
و ديشدبانی موضشع    گشر  نظشاره ساختمان و يا مانعی وجشود داششته باششد و     دودکشپشت سرش 

 انجام دهد. عوارض آندر سايه يا متخاصم را از آنجا از بغل و کنار مانع و 

سشنگ و يشا   سشطح  از  تشر  نيیپاهمیشه بايد در سطحی  تیرانداز تکموضع مخفی در شب هنگام 
و ديشده   مشاهدهمتخاصم ديدبان تا که کمتر توسط نیروهای  دقرار گیرافق  سطح يا و زير خاک
اطشراف خشود و جبهشه    آنجا از  بايد طوری در موضع مخفی خود قرار گیرد که بتواند ضمنااد و شو

 .کند تيرؤ آسانیرا به  نیروی متخاصم
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 در موضع مخفی کمینش با مصالح ساختمانی نشان داده است( را تیرانداز تکبا  استتار نیروهای  یرهايدر تصو)

انجام از را نیروهای متخاصم ديدبانی کمین خود  موضع مخفی ازبخواهد  تیرانداز تکنیروی اگر 

بشرای پنهشان   از موانع مصنوعی او بايد  آن وقتو موانع طبیعی در محل وجود نداشته باشد  دهد

و ديشدبان کمکشی    تیرانداز تکوضع مخفی کمین م  اختفا خود استفاده کند.کمین کردن موضع 
اکنون با پیشرفت تکنولوژی يشک نفشر بشه    ) .از اهمیت زيادی برخوردار است در مناطق نبردوی 

عنوان نیروی کمکی با وسايل همراه خود برای پیدا کردن هدف و تعیین سشرعت بشاد و تعیشین    

هدف توسط فرمانده گروه انتخشاب   تا تیرانداز تکین فاصله بین یمقدار گرمای هوا و همچنین تع

 (.کند یمشرکت  و ترور شناسايی یها اتیعملدر  تیرانداز تکو همراه 

، ها بوتهدرختان،  یها شاخهاز  تواند یموضع مخفی خود م  برای استتار و اختفا تیرانداز تکنیروی 

 یها خرابهدر  توان یمو يا اينکه  نداستفاده ک باقی مانده شهری یها نخالهو  خاک، گل و اشغال
مخفشی  موضشع  موجشود در محشل   سشاختمانی   یهشا  نخالهمیان  در و تخريب شده یها ساختمان

ضع متخاصم را نه با دوربین چشمی و بلکشه بشا   او از آنجا مو و پنهان شود ردهش را تعیین کيخو

ان در ششب هنگشام در   تیرانداز تکنیروهای نظامی و يا ) تحت نظر خود قرار دهد. دار هيپادوربین 

ديشد در ششب    یهشا  دستگاهتوسط  در منطقه دموجو مناطق نبرد بدون مخفی شدن در پناه موانع

که تمامی  درست شده استمخصوصی  یها لباسالبته  .گردند یم شناسايی به خوبی قرمز مادون

پیشدا   و سشرايت  انتششار  به بیرون از لبشاس آنها  ی بدنتا گرما پوشاند یمبدن نیروهای نظامی را 
و تعیشین   قرمشز  مادونديد در شب که با سیستم  یها دستگاه اين افراد با شناسايیامکان  نکند و

 .(ه استديگرد و دشوارسخت  کنند یمکار  گرما
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طق نبرد امن تطبیع ها علفو  ها بوتهکه در میان  باشند یمی تیرانداز تکنیروهای  با  متعلق بهتصويرهای )

(اند نشستهبه کمین گیل  لباس استتار با
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ناتیراندازتکمخصوصبااسلحهگیریهدفونیوتمرآموزش

با  گیری هدفو نیروهای ارتشی که عالقه به تیراندازی و  ای حرفهورزشکاران  ثالی مسانک
دارند نه تنها شلیک کردن را اعم از ورزشی و نظامی با برد زياد و کالیبر بزرگ  ها اسلحهانواع 
شلیک شده توسط گلوله و برخورد اصابت دقیق شلیک و  حتمااصد البته را دوست دارند گلوله 
و از عالقشه   انشد  گرفتشه در نظشر  آنها  سیبل و يا همان هدفی کهمرکز به  شان اسلحهاز آنان 
 .باشد یمآنها  یآرزوها

را به هدف گلوله و اصابت گلوله کنند شلیک و  گیری نشانهبرای اينکه افراد به درستی به هدفی 
بشه  زياد و حبس نفس در سشینه جهشت   ن يتمر نیاز به پايداری اسلحه ود بايد ننصیب خود گردان

ی البتشه بشرا   .آوردن خط شلیک مستقیم و چکاندن ماشه در زمان مناسب را داشته باششند  دست
اسشلحه  از نظر فیزيکی سخت و برخورد قندا   کنند یمکسانی که در وهله نخست شروع به کار 

حرفشه   راه ديگشری هشم وجشود نشدارد     متأسشفانه و  باشد یمدردناک و خسته کننده  آنانبه شانه 
 .استزياد تحمل و صبر  وحوصله هنر ان داشتن تیرانداز تک

ف و چکانشدن ماششه   اهشد ابشه سشوی    یقراولرو با  مانند داشتن صبر و حوصله، یها گفتهتمام 
ششلیک و  در زمینشه  آمده از تجربیشات صشد سشاله نیاکشان مشا       به دستتمامی اين موارد اسلحه 
 .باشد یم شاناهدافسوی به  یتیرانداز

دار لولشه بلنشد همیششه بشر اسشاس متشدها و        از اسلحه خشان اصابت گلوله به هدف شلیک دقیق 
ی و متشدها  هشا  روشو بهتشر از ايشن    باشد یمرشته ورزش تیراندازی استفاده شده در  یها روش
 یهشا  اسشلحه بشا  ف اهدابه سمت  گیری نشانهشلیک و  ضمنااو  روش ديگری وجود ندارد موجود

از اسلحه مخصشوص  ی شلیک تیرانداز یها روشبا  تیرانداز تکنیروهای کالیبر کوچک و بزرگ 
 د.نندارتفاوت چندانی  کارانورزش

بستگی به تجربیات باقی مانشده   تیرانداز تکنیروهای  شلیک و اصابت به هدف توسط مبنا اساس و 
در کشل  ، باششد  یمش را  اين رشته یها آموزشگاهو  در مدارس یتیراندازصحیح از گذشتگان و آموزش 
و  زيشاد  یهشا  سشال بشاقی مانشده از   از تجربیشات   یا مجموعشه به هشدف  گلوله شلیک و اصابت دقیق 

بیششتر  هشر چشه    یکارآموز دوره تیرانشداز  .باشد یماين رشته  مندان عالقهو تمرينات مکرر  ها آموزش
را رعايشت   دهنشد  یمآموزش رشته اين با تجربه کالسیک تیراندازی را که توسط مربیان  یها آموزش
 .گردد یم تر قیدقو  تر کينزدو بیشتر به هدف آنها  گلوله شلیک و اصابتو  گیری نشانهکنند 
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تیرانشدازی   زمینشه آوردن تجربیات کشافی در   به دستبرای شروع کار و تیراندازی رشته کارآموز 

او بشا   انجشام دهشد  اولیشه را   یهشا  آمشوزش  تمشرين و با اسلحه خالی و بشدون فششنگ    حتماابايد 

خیال کند در او به شکلی که  دهدانجام بايد  مرتبااو چکاندن ماشه اسلحه اين کار را  گیری نشانه

تشا   15۰فشنگ حقیقی وجود دارد و در هر تمرينی بشدين صشورت تیرانشداز     اش اسلحهجان لوله 
)اين کشار فقشط بشه صشرف تمشرين       .انجام دهدبايد را و فرضی خالی و شلیک  گیری نشانه ۲۰۰

کارآموز رششته  که هیچ  که ی وقتمصرف مهمات( تا در  اسرافو نه به لحاظ اقتصادی و  باشد یم

نبشرده   انش راو گرفتن صشحیح آن در دسشت  کاربرد اسلحه با  يیآشنابه درستی پی به  یتیرانداز

 کند.استفاده گلوله شلیک و  روی نشانهبرای نبايد از فشنگ جنگی  باشد

کشه ناششی از    دهشد  یمدست  تیراندازبه  یخاصدر هنگام شلیک با اسلحه پر شده احساسی 

زدن لگد جرقه، دود و ، (شود ینمو منفجر  سوزد یم)باروت  شنیدن صدای شديد انفجار باروت
که خالی از گلوله و با اسلحه  گیری نشانهاما  ،است اسلحه به کتف تیرانداز (قندا  ینینش عقب)

و  افتد ینماتفا  با  در آن موارد ذکر شده  .ردیگ ینمو شلیکی گلوله صورت  باشد یمفشنگ 

آمشوزش داده ششده توسشط    دروس و تعلیمات بدون فکر و هراس و  به خوبیتیرانداز نیروی 

 .سپارد یم به خاطرمربیان را 

 گیشری  نششانه  توانشد  یمو به شکل صحیح  به خوبیذکر شده در با  روش انجام با  کارآموز تیراندازی

و بشه چشه ششکل و     بگیشرد اسلحه را چگونه در دست  داند یماو  .به اهداف مورد نظرش را انجام دهد
بشه سشوی   و قراولروی  گیری نشانه( اسلحه )سايت مکانیکیبه کجا از طريق شکاف درجه و مگسک 

را در سشینه   شنفسش  گلولشه ششلیک  و در هنگام فشردن ماشه اسشلحه  چگونه  را انجام دهد،فش اهدا

مربشی  وی ديشده ششود   و قراولروی  روی نشانهدر  یخطايا اشتباه و  که اگر صورتهر در  ،کندحبس 

 کند. و برطرف تصحیحرا آنها  نشان داده ورا  اوخطاهای  تواند یم آموزشگاهحاضر در 

 را در نظر بگیرد: زيربايد موارد تیراندازی رشته کارآموز تیراندازی شلیک و قبل از شروع هر 

 .آن رابه مربوط  و متعلقات چک کردن اسلحه و لوازم .1

درست صحیح و ستادن يبدن )طرز قرار گرفتن پاها و احالت قرار گرفتن و صحیح  درست .۲
 .(در حالت تعادل و شلیک با اسلحه

 .نگه داشتن و حبس کردن نفس در سینه .3

 اسلحه.)سايت مکانیکی( از طريق شکاف درجه و مگسک  روی نشانه .۴
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 کشیدن ماشه اسلحه. .5

 (.باشدقرار دادن اسلحه در روی میز و يا محل مناسب )بدنه زيرين اسلحه بايد در محل نرمی  .۶

 .)سیبل( به هدف کنترل و ديدن محل اصابت گلوله .۷

تمرينات ذکر شده در با  را  تواند یماولیه  یها آموزشدر مدت تیراندازی  رشته کارآموز بنابراين
انجشام دهشد و ايشن    را اسشلحه خشالی    بشا  روی نششانه تعداد زياد شلیک و مقدار و به انجام داده و 

د که انگار از اسلحه جنگی پر ششده  هرا به صورتی بايد انجام د خالی یها کیشلو  ها یرو نشانه
 .رندیگ یمصورت  ها کیشلو  ها یرو نشانه

و چکانشدن   روی نشانهبار  ۲-3تیرانداز بعد از مدتی که به اصول تیراندازی آشنا گرديد بعد از هر 
کند تشا  گلوله و شلیک  روی نشانههدف سوی جنگی به  یها گلوله بايد با اش یخالماشه اسلحه 

است کشه  به مدت صد سال در با  گفته شده از اين روش  .خود را به سرانجام رساند یها نيتمر
ان معروف جنگ جهانی دوم تیرانداز تکو  کنند یمتیراندازی استفاده  یها آموزشگاهو در مدارس 

بشرلین آلمشان   ششهر  تیرانشدازی  معروف مدرسه  آموختگان دانشروسیه و فنالند و کشورهای در 
 .کردند یماستفاده خود  تیرانداز تکنیروهای همگی از اين روش برای آموزش 

 ديگشری را  یهشا  روش یتیرانشداز  تشک مدارس  آموختگان دانشسابق در اتحاد جماهیر شوروی  
رفشتن در   شمالی و يشا تشا گشردن فشرو     یا کرهنیم  بندان خيدرازکش در سرما و  یها حالت مانند
 هشا  نيتمشر البته اين  .گنجانند یمتیراندازی خود  یها نيتمر دررا  روسیه یها جنگل یها باتال 

منطقشه کششور روسشیه راه ديگشری بشرای      با توجه به طبیعت اما  باشند یمخیلی سخت و خشن 
هم از  امروز و تارد وجود ندای روسیه تیرانداز تک یها آموزشگاهکارآموزان شدن زبده  وکارکشته 

 .شود یماستفاده  تیراندازی روسیهدر مدارس سخت  یها روشاين 

داوطلشب رششته   نیشروی  کشه هشر    گشردد  یمش باعث  ها انسانروانشناسی فیزيکی بدن  یها حالت
فردی  یها آموزشديگر از نظر دريافت و کسب اطالعات و تیرانداز داوطلب  نیرویبا  یتیرانداز

 رششته کشارآموزان  کشه  داده شده است نشان  ها تجربهگذشته تاکنون  یها سال زا .دنمتفاوت باش
تیراندازی نبايد هر روز عملیات تیراندازی و شلیک گلولشه بشا    یها آموزشگاه حاضر درتیراندازی 
به آنها  هر روزه به یها کردن شلیکهمه از اين  یا تجربهچون هیچ گونه د هنانجام درا اسلحه 
کیفیت آموزش تیراندازی فقط در تمرين و ششلیک   با  بردنالبته و  گردد ینماضافه آنها  تجارب
 در کیفیشت کشار   یزيشاد  اتتغییشر  ششمار  یبش  یهشا  گلولهو شلیک  روی نشانهبا و  باشد ینمگلوله 

 .ديآ ینم به وجودآنها  تیراندازی
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بهتشر اسشت   کارآموز اين رشته  افرادکه تمرين مناسب برای تیراندازی توسط  تجربه نشان داده است 

ششلیک  که تمشرين   ساعت انجام گیرد، علت اين کار در اين است 5/۲ -3يک روز در میان به مدت 

فیزيکشی و   نیبشار سشنگ  ششوند  قشابلی   تیرانداز تکبايد نیروی اين نیروهای که در آينده گلوله توسط 

تششديد  فششار و  عالوه ه ببر بدن فیزيکی زياد تحمل چنین بار  .کند یموارد آنها  بدنفشار زيادی بر 
 آنشان  نچششما  هب زيادی فشار تیرانداز تکنیروهای  شناسايیو  بانیدديدر تمرينات ) مضاعف بصری

گفتشه ششده اسشت     قشبالا ن طشور کشه   اهمش ، البتشه  شود یموارد  یتیراندازکارآموزان به ( شود یموارد 

 .داردنیاز به توانائی زياد اعصاب و قدرت فیزيکی آنان  ها آموزشگاهدر اين تیراندازی  یها نيتمر

بنشابراين   .باششد  یمش تیرانداز بیش از حشد زيشاد   داوطلبان  بر ارگانیزم ی فشارهای فیزيکیتحمل تمام

و ادامشه   کنشد  یمبعد از سه ساعت عملیات تیراندازی احساس خستگی مفرط  یتیراندازرشته  کارآموز

در همشین دلیشل    به ،برای آنان نداردخوبی کرد  و عمل بوده و بازده حاصل یبتیراندازی کار و تمرين 
بیش از سشه سشاعت   هر روز  در کشورهای پیشرفته جهان درواقع ی تیرانداز تکمعتبر  یها آموزشگاه

از آمشوزش بشیش   ايشن باششد و زمشان     اگر غیشر از  .باشد یمممنوع  کارآموزانتیراندازی برای آموزش 

ی تیرانشداز  تشک  یهشا  آموزشگاهاز ناپختگی مربیان  یا نشانهزمان تعیین شده در نظر گرفته شود اين 

نشدارد و مثشال آب در هشاون کوبیشدن     اين مدارس کارآموزان راندمانی مثبتی برای است و هیچ گونه 

جهان بشرای آمشوزش و   مختلف در کشورهای  یتیرانداز تکمعتبر  یها آموزشگاهدر مدارس و  .است

 :ردیگ یم صورت یزير برنامهزير صورت  هببا سالح گرم تمرين تیراندازی 

مشوارد   روز ديگشر نیم و  يکو  گردد یمصرف تیراندازی آنها  روز یمآموزش ن از هر دو روز تقريباا

تشا  را هفتشه   و ايشام  هازروصورت ن يدو ب شود یمگنجانده آنها  در برنامه درسیديگری  یآموزش

  .کنند یمم یتقسآخر 
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 (باشند یمو شلیک به سوی هدف در مناطق شهری  روی نشانهش در حال قطار همو  تیرانداز تکتصوير زير )

 

 :باشند یمزير شرح  هب ببیند آموزش ديگر در يک نیم روزبايد تیرانداز کارآموز دروسی را که 

بالستیک حرکت گلولشه، عملیشات تجربشی اسشتتار و      یتئور جنگی گوناگون، یها سالحشناخت 

 خیشز  سشینه ايشن حرکشت   )با آرنج  خیز سینه به صورتحرکت  نيتمر فیزيکی، یها نيتمر کمین،

با نقشه و خوانشدن   يیآشنا (،باشد یم کارآمدنبرد خیلی مفید و  های میدانان در تیرانداز تکبرای 

مشورد  جنگی در مناطق و مکان  موقعیت و محل تعیین یها ستمیسبا  يیآشنا ،و ترسیم کروکی

 لهیوسش   بشه تشا هشدف   مسشافت   نیشی تع ،اس یپش  یجش و يا در صشورت ممکشن    نما قطبمانند نظر 
لیشزری   سشنج  فاصشله  یها دستگاه)البته هم اکنون از  و تجربی توسط وسايل ابتدائی تیرانداز تک

، آماده کشردن پوششش لبشاس    تجربی به صورتباد تعیین سرعت وزش ( گردد یمشتر استفاده یب

نیروهای مهشم  شناخت و ديدبانی و مشخص کردن مواضع و  شناسايیو همچنین تمرين استتار 

 .ردیگ یمی روزانه آنان جادر برنامه  دشمنو کلیدی 

داوطلبشان  آخشر آمشوزش   ی مربیشان يشک مشاه از دوره    تیرانشداز  تشک  و مشدارس  هشا  آموزشگاهدر 
  بشه تمرينشات   یتمشام تشا   کننشد  یمصرف تکرار آموزش تمرينات صورت گرفته ی را تیرانداز تک
آمشوزش و آمشادگی بشرای داوطلبشان      عمشومی  دوره) .ششوند صشحیحی انجشام    به طورو  یدرست
وزارت دفشاع ماننشد    البته نیروهای مخصشوص  .باشد یمی در کشور روسیه شش ماه تیرانداز تک
 به مقشدار قابشل تشوجهی    و تخصصی فراوان یها دوره «اسپیت ناز» یروهاینو  «آلفا» یها گروه

را که داوطلبان  کنند یمسعی همیشه  ها آموزشگاه اين ( مربیانگذرانند یم ها گروهديگر نسبت به 
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اولیشه ارائشه ششده را در     یهشا  درسديده و ياد گرفته و آموزش  یها مهارتو کنترل برای کسب 
مقايسشه  امتحشان و  آموزش نسبت به زمان ورودشان به آموزشگاه را بسنجند و با  یها دورهتمام 

 را محک بزنند. آنان شاننتايج پیشرفت کار

 ی راتیرانشداز دوره کشارآموز  ازی افشراد  نظارتی بر کشار آمشوزش و تیرانشد    ها آموزشگاهاگر مربیان 
و اين ناشی از اين است که تمام  گردد یمبالفاصله کم و منفی آنها  نداشته باشند رشد نتايج کار

 و تیرانشدازی،  یهشا  آموزشدروس و که اين  کنند یمافراد در حال آموزش تیراندازی چنین فکر 
 .و دريافت و يادگیری اين تجربیات بسیار سشاده و سشهل اسشت    باشند یم یا سادهبسیار  کیتکن

سشری   سشر  و گشرفتن سشاده  اين که  کنند ینمتوجه واقفی به آموزش و دروس خود آنها  بنابراين
ايشن موضشع در خیلشی مشوارد     ) .ششود  یمش آنان  و آموزش کاردر رفت و توقف س باعث پمطالب 
که همه  کنند یمآموزش احساس  مدتی که افراد بعد از آمدهپیش  موارددر خیلی  باشد یمصاد  
همیشه  البته که کنند یم یانگار سهلو شروع به  باشند یمو بر همه چیز مسلط  دانند یمچیز را 

 (.ديآ یمغلط از کار در  جنگ های میداندر 

اعتقاد راسخی بشه  بايد اولین بار را دارند  برایکه قصد آموزش تیراندازی را  یکار تازهداوطلبان  
مشاهر و   تیرانشداز  تشک  نیروهشای تا اينکشه   شته باشندی داتیرانداز تکتکنیک  هنر و اسرار و علم

ايشن   وچیز ديگری است  شود ای حرفهچگونه بايد  تیرانداز تککه ، البته اين اسرار شوند ای حرفه
که همه افراد  موجود کوچک که با هم ديگر ارتباط تنگاتنگی دارند یها روشمجموعی است از 

تجشارب باششند و بشرای ايشن کشار بايشد       و  هشا  آمشوزش ايشن   یانجام تمامشناخت و بايد قادر به 
آنشان  اگشر   زندگی کننشد و  و بگیرندمتمادی تمرين کنند و با اين تمرينات بايد انس  یها ساعت
را سخت  اتتالش و تمرينو بدون انگیزه با اجبار و يندی طو نی با احساس ناخوشا یها ساعت

روند آمشوزش  اگر و  شود یماثرات منفی گذاشته آنها  و عمل کرد بر روحیه و آموزش انجام دهند
تشالش  خشود  در کشار   کشارآموزان هشم   صشورت گیشرد  صحیح و درستی  به صورتافراد و تمرين 

روسی اسشت   یالمثل ضرب .گردد یم و ماهر و زبده ای حرفه تیرانداز تکدر آخر نیروی و  کنند یم
هر کجا که در آن هیچ تالشی عضالنی وجود نداشته باشد، هیچ حافظه عضالنی » ديگو یمکه 

نشابرده  » ديگو یمفارسی است که  شیرين زبان المثل ضرب)اين شبیه  «هم وجود نخواهد داشت
روسی  یالمثل ضرب(، اين دو «آن گرفت که جان برادر که کار کرد مزد ،شود ینمرنج گنج میسر 

نباشد هیچ به حد  زم و کافی فیزيکی و آموزش  هر جا تمرين و کارکه  کنند یماشاره و فارسی 
یده نتايج ئزامهارت  اند گفتهقديم  ايام ازاين هم البته ، کند ینمرا کسب  یکس هیچ مهارت  زم

 .استزياد و تالش تمرينات 
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هنگامی کشه او از موضشع    ونبرد  یها صحنهدر  تیرانداز تکنیروی در کار و تجربه و معیار عمل 

 توانشد  یمش او از کشار  دو نتیجشه را   کنشد  یمخود به سوی نیروهای متخاصم شلیک کمین مخفی 

کشه در   یکسشان  ،رود یمخطا و يا اينکه گلوله او به  کند یماو به هدف اصابت  ای گلوله اي ،گرفت

بايد بدانند که اگر گلوله شلیک شده از اسلحه آنشان بشه    کنند یمنبرد شرکت جنگ و  یها جبهه

و اگر گلوله او به هدف اصابت نکنشد او فشرد    باشد یم یشانس  خوشهدف اصابت بکند او فردی 

که  داردو يا اينکه احتمال بسیار زياد  شود ینموی انجام  تيمأمورچون يا  استخیلی بد شانس 

 .شود او یی متخاصم به وی اصابت کرده و باعث نابودهانیرواسلحه گلوله آتشین 

بايشد بداننشد و در خشاطر بسشپارند کشه       کشار  تازهچنین مربیان کار و هم تازه تیرانداز تکنیروهای  

و  یا رحرفشه یغ تیرانشداز  تشک به شکل و صشورت ديگشری باششد     تواند ینم یتیرانداز تک آموزش

 .شود یمنداند خوراک خوبی برای مرگ نبرد  جنگ و های میداندر ناکارآمد که وظايف خود را 

آموزش ديده  ای حرفه تیرانداز تکنیروی توسط فقط عملیات موفق  جنگ و نبرد یها صحنهدر  

 بايشد  در زمشان صشلح   تیرانشداز  تشک نیشروی  بنشابراين   .آيد می به دستو باهوش و زيرک و زبده 

و دروس آموزشی خشود را نبايشد   کار و تمرين کنند  به سختیبايد آنها  . زم را ببیند یها آموزش

د در نش کی را به درستی انجشام ده يفیز یها نيتمر تواند یمد و تا نسری و پیش پا افتاده بگیر سر

 .باشد ینمنبرد جای برای افراد ضعیف جنگ و  های میدان

نیروهشای  بعضشی اوقشات   و قوی باشد چون  دبايد از نظر فیزيکی قدرتمن تیرانداز تکنیروی  

در را  روز ششبانه ممکن است چنشدين   انرسیدن به هدفشو  تيمأمور امانجبرای  تیرانداز تک

خود به کوچک کمین مخفی موضع شرايط آب هوايی نامناسب در باد باران و برف و سرما در 

 دنبمانمتخاصم نشسته و بدون هیچ حرکتی منتظر وقت و زمان مناسب نیروی  يافتنانتظار و 

از نظر فیزيکشی و   تیرانداز تکو اگر نیروهای  دنرا نابود کنآنها  ان را ديده وفشاهداکه اينتا 

کشه پرداخشت    خورنشد  یبرمبه مشکل جدی  حتماا و نبرد بدنی ضعیف باشند در مناطق جنگ

 .باشد یمتاوان آن گران 

www.takbook.com



 جلد دوم -انداز )اسنايپر( تیر تک   □      1۲۸

 

 (دهد یمدر حین تمرين در جنگل نشان کامل ستتار پوشش ارا با  تیرانداز تکنیروهای  با )تصوير 
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 درمناطقنبردتیراندازتکنیرویتهیهکروکیآتشتوسط

 بايشد همیششه  نبرد  در مناطق جنگ و تیرانداز تکتوسط  دشمنبرای هدف قرار دادن نیروهای  
را داششته  کروکی از منطقه تحت تسلط نیروهای متخاصم و منطقه آزاد مابین دو جبهشه جنشگ   

محاسبات  یها روشو  تیرانداز تکاسلحه کامل برد و شلیک مشخصات  جدولهمچنین و باشد 
به خاطر سپرده و حفشظ  در صورت ممکن و داشته  به همراه اهداف رامورد لزوم برای شلیک به 

و شلیک بشه هشدف را در    گیری نشانهکه بدون برداشتن چشم از هدف محاسبات  یبه شکل کند
صورت گیرد، هدف منتظر او فواصل مختلف دانسته و توسط وی تنظیمات  زم در روی اسلحه 

و تنظیمشات  زم  الوت و به آهستگی اين محاسبات حاز روی  تیرانداز تکنیروی تا که  ماند ینم
نیشروی  چشون  کشار ببشرد   ه بش  اش اسشلحه سیستم اپتیکی  زم را برای ات و اصالحات حتصحیو 

و از  هانجشام داد  سشرعت   بشه خشود را   تيمأمورنظامی و  اتیو عملزبده است و متخاصم باهوش 
 تیرانداز تکنیروی کردن قبل از حرکت  کند یمبنابراين ايجاب  .کند یمفرار  جنگ و نبرد مهلکه
 را داشته باشد. اش اسلحهبرای تنظیم  از قبل ها یآمادگسری  يکنبرد  های میدانبه 

 یبايد نکات مهمش خود قبل از حرکت به موضع مخفی کمین  ای حرفهخبره و  تیرانداز تکنیروی 
 :کندب ادداشتيگرفته و  در نظربه شرح زير در دفترچه کوچک و در روی کروکی خود را 

 ،موضشع  مخفشی کمشین اصشلی،    موضشع  تعیین دقیق فاصله مواضع و سنگرهای خودی 
 .را بداند مخفی کمین فرعی، موضع مخفی کمین فريب تا جبهه نیروی متخاصم

  نظشامی منطقشه بشا     یها نقشهمشخص کردن و مقايسه عوارض طبیعی موجود در روی
 .مورد نظر منطقه درحقیقی و خود عوارض واقعی 

  مشخص کردن جهت و سرعت همیشگی باد در منطقه و موضع کمین و جبهه نیروهای
 .اهدافبه سوی  روی نشانهدر خطا مشکل از برای پیشگیری  متخاصم

   مشخص کردن محل تقريبی پديدار شدن هدف و تعیین فاصله از موضع مخفی کمشین
 تا محل هدف. تیرانداز تک

  ئی و سرعت هدف.جا جابهامکان مشخص کردن جهت حرکت و 

 اين عوارض با تعیین  نشان دادنمشخص نیروهای متخاصم و  یها موضعکردن  تعیین
 ه نبرد.جهت و فاصله نقاط و عوارض طبیعی موجود در منطق

  تیرانداز تکتا موضع مخفی کمین  هدفتعیین هدف و مشخص کردن زوايای. 
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  درجه سرما و حشرارت  و نبرد  گجن هواشناسی منطقهوضعیت تعیین و مشخص کردن(
 (رهیغ ....ارتفاع از سطح دريا و اندازه هوا،

  ششده   از قبل تعیینو مشخص  یها هدفبه  تیرانداز تکباشد که نیروی  نيبر ااگر قرار
بشرای انشدازه و جهشت بشاد را در روی سیسشتم       اتاصالحات و تصحیح ديبا شلیک کند،

و راهنما خود را بايد در دفترچه  یها اندازهسالح خود انجام بدهد و تمام اين  گیری نشانه
 د.نمورد نظر يادداشت کمنطقه روی نقشه و کروکی در 

  راهنمشا و  بايد در دفترچه  تیرانداز تک آن وقت باشداگر زمان شلیک به هدف نامشخص
يا کروکی همراه خود مقدار اندازه اصالحات و تصحیح برای اندازه جهشت وزش بشاد   

سالح برای باد با سشرعت   گیری نشانهبرای )اصالح خطای افقی( را در روی سیستم 
درجه نسشبت بشه سشمت و مسشیر      9۰نسیم ماليم با زاويه  تقريباا يا متر بر ثانیه( ۴) کم

در  تیرانشداز  تشک نیشروی   که ی وقتتنظیم کند با اين شکل را شلیک گلوله از اسلحه خود 
خطشا  تنظیمشات و اصشالح    توانشد  یمش منطقه نبرد حضور داشته باشد با سرعت بیششتری  

 و نیشروی  اسلحه خود را برای وزش باد با هر سرعتی را انجشام دهشد   روی نشانهسیستم 
با پديدار شدن ناگهانی هدف از هر جهتی به راحتی بشه سشوی وی    تواند یم تیرانداز تک

را  روی نششانه سیسشتم   تیرانداز تکاگر نیروی ) .دهدرا انجام خود  مؤثرشلیک هدفمند و 
سرعت باد کم و يا زيشاد  وانگهی نبرد  های میداندر و برای باد با سرعت کم تنظیم کند 

 (.کندمجدد تنظیم را  اش اسلحه روی نشانهسیستم  تواند یمبه راحتی  شود

  را برای سرعت و جهت باد در دفترچشه خشود يادداششت     روی نشانهتنظیمات  تیرانداز تکاگر
که تنظیمات اسلحه را برای درجه حرارت و يا برودت هوا، فشار است  و مناسب بهتر کند یم

 مشخص کند.هم هدف را شدن  جا جابهو و تراکم هوا، و زاويه تقريبی حرکت و جهت 

  سیسشتم  تنظشیم  قصشد  بشا ديشدن هشدف     تیرانداز تکگاهی اوقات در مناطق نبرد نیروی
مشدت  اين که در  کند یم وی رابه سوی شلیک و  گیری هدفبرای را اسلحه  روی نشانه
 زمشان يعنشی   .کوتاه ممکن است هدف در محل و فاصشله مششخص اولشی نباششد    زمان 

بشا هشم برابشر    شلیک به سوی هدف تنظیم سیستم زمان مدت هدف و و ديدن مشاهده 
زياد هدف بشرای پنهشان ششدن و    حرکت و اين به دو علت است يکی سرعت  باشند ینم

، برای اين منظور اگر اسلحه است روی نشانهدومی هدر رفتن زمان برای تنظیم سیستم 
 باششد  یمنیروی پیاده متخاصم  فرضااکه  یقصد شلیک به سوی هدف تیرانداز تکنیروی 

درجشه در روی   1-۲اسشلحه را بشا انشدازه     روی نششانه بايشد سیسشتم   اول را داشته باششد  
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تنظشیم و   )منظور دوربین اپتیکشی و يشا الکترونشی(    روی نشانهسیستم های سمت  طبلک
و مکشانیزه بشا زره سشبک    موتشوری   یهشا  هشدف بخواهد به  تیرانداز تککند، اگر  جا جابه

 ۲-3اسلحه را بشا انشدازه    روی نشانهسیستم وی بايد  آن صورتشلیک کند در متخاصم 
و تنظیم کند،  جا جابه روی نشانه مسیستهای سمت  درجه نسبت به هدف در روی طبلک
قبل از عزيمت به محل و موضع کمشین   تیرانداز تکتمامی محاسبات و تنظیمات اسلحه 

بشه  کشه   کننشد  یمش بیششتری  کمک  تیرانداز تکبايد تنظیم شوند و اين تنظیمات به وی 
ناگهشانی پديشدار و    بشه صشورت  کوتاهی بتواند به سوی هدفی که زمان در مدت راحتی 

 انجام دهد.را صحیح و شلیک موفق  گیری نشانه شود یممشخص 

بايد در روی کروکی و يا دفترچه يادداشت خود معین  تیرانداز تکنیروی با  را  یها گفته یتمام
ايشن محاسشبات    که مقوا و يشا کشارتن  )خیلی خوب است که در يک ت و مشخص و يادداشت کند

کروکی از محل ( با در دست داشتن شوند ینمکه کارتن و مقوا مچاله و تا يادداشت شوند چون ت
بشه  بدون اتالف وقشت و زمشان    تیرانداز تکدر روی آن نیروی  زم  ومورد نظر  اطالعات ونبرد 

اسلحه خود را برای شلیک دقیشق بشه هشر     روی نشانهنبرد سیستم  های میداندر  تواند یمراحتی 
 و فاصله تنظیم کند. یجهت هرسوی و 

 (اند شدهمشخص  تیرانداز تککمین  یها موضعکروکی فواصل تا مواضع نیروهای متخاصم و روی در تصوير پايین )
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در را  تیرانداز تکموضع مخفی کمین  -1 :باشد یممشخصات به شرح زير  صفحه قبلر تصوير د
را  تیرانشداز  تکزاپاس مخفی کمین  یها موضع -3-۲ است.نشان داده مناطق جنگ و نبرد 

را نششان   تیرانشداز  تشک عملیشات  زمشان  اتمام پايان فرار در مخفی موضع  -۴ .دهد یمنشان 
اسشت  متخاصشم   تیرانشداز  تکنیروی احتمالی کمین مخفی  یها موضع -۸-۷-۶-5 .دهد یم

 .باششد برای خود در نظر گرفته  جنگدر منطقه آزاد میان دو جبهه  و زير خاکجلوی در که 
 .باشند یمجبهه نیروهای متخاصم و سنگرهای  زهاير خاک -9-1۰

در موضشع مخفشی   عملیشات  انجشام  پس از اتمام نبايد  تیرانداز تکنیروی  صفحه قبلدر کروکی 
رفتن از موضع هنگام در جبهه نیروهای خودی را  شناسايیجهت را  یا نشانههیچ  نبايد شکمین
 ی بگذارد.برجا اش یمخف

که  با ی برخوردار بودبسیار که از دقت  دهد یمرا نشان از جبهه جنگ )در تصوير پايین نمونه کروکی 
 (کردند یمخود استفاده  یها اتیعملدر آلمانی در جنگ جهانی دوم  تیرانداز تکنیروهای 
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بر علیشه نیروهشای   در جنگ جهانی دوم در با  کروکی تهیه شده از آلمانی  تیرانداز تکنیروهای 
تمشامی  کروکشی   ايشن برخشوردار بشود در روی   با ی بسیار از دقت که  کردند یماستفاده متفقین 
و  بشود ششده  نششان داده   زيشاد را با دقشت  آنها  فاصله مسیرها با جهتنبرد و  های میدانعوارض 
فواصل تشا هشدفش را    یریگ اندازه توانست یمبه راحتی از مواضع مخفی خود  تیرانداز تکنیروی 

در هم اکنشون و   .انجام دهدبه سوی دشمن را شلیک جهت برای تنظیم اسلحه جنگ در جبهه 
 کننشد  یمتهیه را از مناطق درگیر در جنگ  یکروکی مناسب تیرانداز تکزمان حال نیروهای زبده 

 .مورد نظر مشخص گرديده شده است یها هدففواصل تا  یکه در روی آن تمام
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کشه خیلشی از پارامترهشای مشورد اسشتفاده      دارد  ددر بشازار وجشو   BORS سامانه آمريکايی هم اکنون)
کمشک بسشیار زيشادی بشه     و و از دقت زيادی هم برخشوردار اسشت    کند یمان را مشخص تیرانداز تک

 (توضیح داده شده استهمین کتاب  ادامهدر که  کند یمنبرد جنگ و در مناطق  تیرانداز تکنیروهای 

بايشد بشا    حتمشاا زبده قبل از رفتن به موضع مخفشی کمیشنش    تیرانداز تکهمیشه در مناطق نبرد 
مشورت و کسب اطالعات و هماهنگی جنگ خودی و فرماندهان جبهه  یها یگشتو  ها دبانيد

 دياری دهدر عملیاتش اطالعات مفیدی که وی را  هرگونهکند و هیچ نکته را بر جای نگذارد و 
 در روی کروکی و يا در دفترچه يادداشت خود ثبت کند.

متشری بشه    ۸۰۰آيا تو در فاصله  پرسند یممعروف روس  تیرانداز تک «واسیلی زايتسف»از روزی 
وی از آری  ديش گو یمش در جشواب  او  ؟میان پیشانی يکی از نیروهای آلمانی شلیک گلوله کشردی 

ششلیک در چنشین    ديش گو یمش او ؟ را انجشام دادی  مشؤثر و شلیک  روی نشانهچگونه اين  پرسند یم
اين است کشه بشه    دادعملی که بايد انجام خود را دارد اولین خاص فواصلی آداب و رسوم و علم 

تعیین کنی و اين خیلی مهم است که بدانی فاصله را بايد تا هدف خود فاصله به سرعت و دقت 
 هيزاومتر و تعیین فاصله از طريق محاسبه  ۷5۰متر و نه  ۶۰۰متر است و نه  ۸۰۰ دقیقااتا هدف 

، گلولشه وقتشی در هشوا حرکشت     داردمثلثشات   ات ورياضشی علم  هب بودنآشنايی و نیاز به شناخت 
محور به دور از چپ به راست گلوله به دور خود حرکت دورانی دارد و اين حرکت دورانی  کند یم

و ( باششند  یمش گردش گام خشان اسشلحه از چشپ بشه راسشت       روسی یها اسلحه)در  باشد یمخود 
در فاصشله  کشه  گشرايش دارد  به سمت راسشت  مقداری سیر پروازش آن از مسیر مستقیم انحراف 
و  اسشت  متر یسانت ۲9متری  ۸۰۰و در فاصله  متر یسانت 1۲انحراف متری مقدار اندازه اين  ۶۰۰
 روی نششانه سیسشتم   تواند یمبه راحتی بداند او  یدرست  بهاين اطالعات را  تیرانداز تکنیروی اگر 

باششد و  در جريان تند با سرعت وزش باد نبرد  جنگ ودر منطقه و اگر  ندرا تنظیم کخود اسلحه 
جهت و اندازه سرعت  تیرانداز تکنیروی که بايد است اضافه بر مشکالت ديگر  یمشکلهم اين 
اگر نیروی متخاصم  و لحاظ کند اش اسلحه روی نشانهو در تنظیم  نظر گرفتهدر محاسبه و باد را 

در روی سیسشتم  را  یديگری است کشه او بايشد تنظیمشات   مشکل  همدر حال دويدن باشد و اين 
 همحاسبه همش  .رود یم به خطا ویتیر  به غیر از اين باشد اگر ونجام دهد ا اش اسلحه روی نشانه

ه ايشن  همش حشل  از و  کنشد  یمش بشاد   تیرانداز تک کله رامترها کار يک پرفسور استااين عوامل و پ
فقشط   اش اسلحهو تنظیم دوربین محاسبه و فرصت برای زمان تمامی البته و  ترکد یم اتمحاسب

 جنشگ  های میدانزبده در  ماهر و تیرانداز تکاين است کار نیروهای  دوستان ،باشد یمچند ثانیه 
 (معروف روس تیرانداز تکزايستف  واسیلی )از سخنان .و نبرد

www.takbook.com



 

 

www.takbook.com



 

 

نبردهایمیداناندرتیراندازتکوشلیکروینشانهتکنیک

در حین عملیات که ان تیرانداز تککوچکی از  یها گروهعملیات تاکتیکی اقدام در مورد جزئیات  

 تباشند و از دستورادر ارتباط با فرماندهی گروه بايد افراد واقع در گروه همیشه تمامی  باشند یم
فرمانشدهی  داد ششده از سشوی   با هماهنگی و دسشتورات  فرمانده گروه هم  وی پیروی کنند البته

 .دهد یم انجامعملیات خود را  جبهه

 یها یژگيوبا ئی جا جابهدر حین حرکت و  تیرانداز تک یروهاینو و تجسس  گشتی یها گروه 

ظاهر شدن ناگهشانی  هنگام در  شانيها اسلحه آتش کمو با حجم  انخودشمربوط به خاص 

مناسشب و  مخفشی  کمین و پیدا کردن موضع  روی نشانهبرای شلیک و آمادگی کامل اهداف 

 های مکانحتی در جاها و  .دنداشته باشبايد را اتخاذ مقررات  زم برای شلیک در حال حرکت 
و شلیک بشه سشوی    گیری نشانهبايد توانائی انجام  آنان نشده ی نیب شیپنامناسب و غیر قابل 

افشرادی از   تیرانشداز  تکنیروی  همین کهی باز هاو فضا ها مکاند، در نرا داشته باش ها هدف

به گودترين  منطقه نبرد از محل باز هم زدنر بايد در يک چشم ب ندیب یممشاهده و دشمن را 

درازکش و در حالت آماده باشد برای شلیک گلوله  به صورتو  جا جابهنقطه موجود در محل 

 د.نمتخاصم قرار گیرنیروی به سوی 

 (است نشان داده 1شماره  پايین تصويرحین نشستن در در را  تیرانداز تکنیروی )
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حرکشت خشود را    سشرعت   بهاز حالت دويدن زدن  به همدر يک چشم  تیرانداز تکبا  تصوير در 

و و در اين حالت به سشرعت   ردیگ یمو درازکش در روی زمین قرار  صورت پرشکند کرده و به 

مور منطقه  تبدن وی کمتر در طبیعو شمايل به نرمی کمر و زانوهای خود را خم کرده تا شبح 

قشرار  دششمن  ان تیرانشداز  تکاو هدف مناسبی برای  تا ديده شودمتخاصم نیروهای به چشم نظر 
اسشت کشه   خود با وارد کردن فشار بر دست راست بر روی زمین  تیرانداز تککشیدن  دراز ،نگیرد

 .کند یمبازی  تیرانداز تکحالت فنری شکل را برای بدن او دست در اينجا 

 (دهند یماين عمل را نشان  ۲تصوير پايین شماره در )

 

دسشت  با فشار و تکیشه بشر آرنشج     گرفته ودرازکش قرار  به صورت تیرانداز تکنیروی از آن  پس 

 اش ششانه با دست راست اسشلحه را در روی   که به دور آن تسمه اسلحه پیچیده شده است شچپ

 .دهد یمرا انجام  روی نشانهعمل و  دهد یمقرار 
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 را نشان داده است(به سوی متخاصم  روی نشانهو  یدندراز کش فرمنمونه اين  3تصوير پايین شماره )در 

 

 تیرانداز تکئی جا جابهدر حین حرکت و به صورت درازکش برای شلیک گلوله روش ديگری هم 

بشه  بايشد  در روی زمشین   دنیدراز کشش در هنگام حرکشت،   دنیدراز کشاين روش در ، وجود دارد
نیروهشای  بشرای  جنشگ و نبشرد    های میداندر اين روش انجام رد و یصورت گبر   باد وسرعت 

استفاده  زياداز اين روش  تیرانداز تکنیروهای گذشته در نبردهای و  باشد یم تر راحت تیرانداز تک

 کنشد  یمسرعت حرکتش را کند و کم  تیرانداز تکنیروی  که  یوقتو بدين صورت است  اند کرده

و سینه خود  و به سرعت کمربايستد  به نرمی در روی زانوهای خود او بايد 1شماره  تصويرمانند 

چشپ  دسشت  رنج آا اتکا  بر برامی آه ب و (۴ شماره تصويرمانند )سوی جلو خم کند سمت و را به 

بشازی   حکشم فنشر   وی دسشت راسشت  در اينجا شد و بکدر روی زمین دراز شکم  بابه نرمی خود 

سعی کنشد قنشدا  اسشلحه را در روی    خود  دنیدراز کش گام باو هم تیرانداز تکنیروی  و کند یم
 .شود گیری نشانهو آماده  ادهقرار د اش شانه
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 (اين روش نشان داده شده است ۴شماره )در تصوير 

 

افراد نیروهای اداره اطالعات و امنیت اتحاد جماهیر شوروی به نشام  از اين روش در گذشته 

در اوايشل کشارکرد حکومشت در اتحشاد جمشاهیر ششوروی اداره       ). کردند یماستفاده  «ک و د ان»

 (.تغییر نام پیدا کرد «کا گ ب»که بعدها به  شد یمنامیده  «ان ک و د»اطالعات و امنیت 

روی زانوها به سرعت و به راحتی  برديگر خم شدن و نشستن  یها روشاين روش نسبت به در 

کشار  ه خیلشی بش   دنبشر جنشگ و  در هنگام حرکت در  دنیدراز کشاستفاده از اين نوع  ،ردیگ یمصورت 

در منشاطق جنگشی اسشتفاده    بدين علشت  روش اين از  و است تر مناسبو نسبت به روش اولی آيد  می

خشود را در افشق از ديشد    و ششمايل  ششبح   یبیششتر سشرعت   خواهد باب تیرانداز تکنیروی که  شود یم

از اصشابت تشرکش و يشا     ضشمناا نبشرد و  در آنجا  شپی به وجود دشمنپنهان کند و  دشمننیروهای 

یشان  مبايشد ديشد کشه از     البتشه  ،ششود  یمش از اين روش استفاده  معمو ابماند  بر حذر دشمن یها گلوله
اسشت و   تشر  مناسشب  تیرانداز تکبرای  روشکدام و نبرد در مناطق جنگ  ذکر شده در با  یها روش

گفته ششده در بشا  نشه فقشط در      یها روش .ردیگ قرار درازکشدر موقعیت  تواند یم تر عيسربهتر و  او

بلکه بشرای کسشانی کشه     گردد یمی استفاده جا جابهنبرد برای افراد در حال حرکت و جنگ و مناطق 

و  بگیرنشد قشرار   درازکش به صورت خواهند یمبا ديدن هدف  ناگهانو  اند گرفتهدر حال ايستاده قرار 

 .ردیگ یمقرار استفاده  موردکنند هم گلوله شلیک نشان روی و متخاصم نیروهای به سوی 
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 و ردیگ یمصورت ديگر  یها روشنسبت به  یتر عيسرشکل حرکتش به  انجامکه  با روش در  

به ناگشه خشود را در روی زمشین     تواند یم تیرانداز تکنیروی از حالت ايستاده و يا در حال حرکت 

بايشد بشه سشرعت     تیرانداز تکنیروی مشخص است  ۴شماره  تصويرهمین طور که در  ،قرار دهد

 .بنشیندآنها  زانوهايش را خم کرده و بر روی

عشرض  بیش از کمی  تیرانداز تکنیروی مقدار عرض باز شده زانوان در اين روش  زم است که 

بشه   و جلو حرکت بدهشد سمت گاه خودش را به  کمر و شکم و نشیمناو بايد  باشدوی ای ه شانه

بدنش باشد  گاه هیتک شچپ سمتبر روی زمین قرار گیرد و زانوی خود با شکم به راحتی و  نرمی
در قرار گرفتن اسلحه در دست راسشت و  در هنگام بايد سعی کند اين عمل را  تیرانداز تکنیروی 

روش بشا  اعمال را در اين تمام اين  وانجام بدهد  باشد یمش در دست چپ تسمه اسلحه که یحال

باشد و يشا   ئیجا جابهدر حال حرکت و  تیرانداز تککه  کند ینمفرقی  يک حرکت بايد انجام دهد

در از اين روش به سرعت استفاده  با بايد تیرانداز تکنیروی هر صورت  در ،هحال ايستاددر اينکه 

و شلیک گلولشه کنشد و اگشر نشه      گیری نشانهسوی اهداف متخاصم به  و دهیدراز کش روی زمین

در  .دهنشد  یمش قشرار  خشود  گلولشه  اصشابت  را مشورد  کرده و او  شناسايیرا نیروهای متخاصم وی 
متوجشه   ايشن روش بشا  کردن تمرين  هنگامدر تیرانداز کارآموز ی است که تیرانداز تکآموزشگاه 

وجشود   تیرانشداز  تشک برای نیروهای و نبرد جنگ  های میداندر از اين  تر عيسرکه روشی  شود یم

خشم  برای  اش اسلحهبا استفاده از بدنه  تیرانداز تکنیروی روش ديگری هم وجود دارد که  .ندارد

از اين روش در مناطق سنگالخی کوهستانی  کند یمبه بدنش استفاده  کردن فشارکمتر شدن و 

بشا   وی دنیدراز کش و داردوجود  تیرانداز تکو موقعیت و مناطقی که مصالح ساختمانی در محل 

 (5-۶شماره  تصوير) .گردد یماستفاده  باشد یممشکل همراه 
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 (نشان داده شده است تیرانداز تکتوسط  را زمین با تکیه بر اسلحهروی روش فرود آمدن بر  پايین 5شماره  تصويردر )

 

بر روی زمین با اتکشا  بشر    تیرانداز تکنیروی ممکن است در حین فرود آمدن بدن در اين روش 

در بعضشی مواقشع   البتشه   کشه  گرددمنجر به تخريب اسلحه و يا دوربین اپتیکی اسلحه  اش اسلحه

نیشروی  آن نسبت به هدف قرار گشرفتن  از بین بردن اسلحه و کردن ارزش تخريب  ممکن است

 .باشد یم توسط دشمن تیرانداز تک

نیشروی   گشردد  یمش اسشتفاده  هشم  طبیعشی  بشزرگ  در مناطق هموار و بدون عوارض با  از روش 
بشه سشوی    سشرعت   بشه زمشین و  سشطح   یمناسب در روبه شکل از قرار گرفتن  پس تیرانداز تک

و به سشرعت   کند یمشلیک  آنانگلوله به سوی  د چندتعدا کرده و روی نشانهنیروهای متخاصم 

 .کند یممکان خود را عوض رفته و  یاز مهلکه نبرد به جای ديگر

نیروهشای  ثانیشه   چنشد زمشان  بعشد از مشدت   چون  استاين روش خیلی مهم دادن سرعت انجام 

را ممکشن اسشت وی   و  کنند یمگلوله شلیک  اوو به سوی کرده  شناسايیرا وی متخاصم محل 

در حرکشت و   تیرانداز تککوچک  یها گروهمهارت و عملکرد مثبت  ،برندبز بین با اصابت گلوله ا

بشه  بايد به سرعت  تیرانداز تک نیروهای ی ازراين گروهببنا .باشد یمآنها  ئی و مانور سريعجا جابه
جنشگ   های میداندر  تر عيسرهرچه خم شده مکان کمین خود را  به صورتو يا  خیز سینهشکل 

 .دنکرده و به جايی ديگری بروعوض نبرد و 
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 اين روش را نشان داده شده است( ۶شماره  پايین تصوير)در 

 

 ايسشتاده از حالت درازکش بشه صشورت    ندسعی کبايد  تیرانداز تکرفتن به موقعیت ديگری برای 

صشورت  تازه کشار  برای اشخاص به کندی وهله اول شروع تمرين اين حرکت در البته  بلند شود،

ايشن را  هم متخاصم ی هانیروالبته  ،شود یمسريع آنان  حرکات اریبس اتو پس از تمرين ردیگ یم

موضشع مخفشی    سشرعت   بشه  خواهشد  یم قصد تغییر موضع خود را دارد و تیرانداز تککه  دانند یم

در بلند ششود و  بايد از حالت درازکش در موقعیت کمینش  تیرانداز تکو  کندعوض  راخود کمین 
 .قرار دهدخود مورد هدف اصابت گلوله را  وی تواند یمدشمن  تیرانداز تکلحظه است اين 

 بشه  خیشز  سشینه  بشه صشورت  سرعت  هبايد خیلی ب تیرانداز تکنیروی برای جلوگیری از اين خطر 

و پس د ننکنرؤيت متخاصم او را  یهانیرو شود تا اينکه جا جابهو حرکت ديگری سوی  و یسمت

مقشداری دور گرديشد و   از چشم نیروهای متخاصم  همین که وديگری مخفی از رفتن به موضع 

 .و از منطقه خطر دور گردد بلند شود ی خوداز جا تواند یم آن وقت

 باششد  یمالبته بهتر است ( 11تا  ۷ شماره تصوير) درازکشدر حالت  که ی وقت تیرانداز تکنیروی 

از حالت درازکش با قشرار دادن اسشلحه در    تیرانداز تکمنظور اين  برای و بزند یبه دور خود غلط
و پشس از فاصشله    یشده به سرعت به سمت چپ خود غلط شدست چپ و فشردن آن به شانه چپ

 .روی پاهايش بايستاد رب تواند یمگرفتن از مکان مخفی خود 
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 (۷شماره  تصوير)

 

 آنگاهخورد و بو غلط  گرفتهخود قرار  پشتبر روی در حین غلط خوردن بايد  تیرانداز تکنیروی 

بشه  به سشمت بشدنش   کمی پای راستش را بايد در اين هنگام و  گیردبر روی پهلوی چپش قرار 

 کشد.بعقب 

 (۸شماره  تصوير)

 

راسشتش را حائشل بشدنش    او بايد دسشت  بدن حالت قرار گرفتن و  تیرانداز تکحرکت اين از  پس

بشرای  پای چپش بلند شود و روی بر گردش  وبا حرکت و  بکشاندکند و بدنش را به سمت جلو ب
زمشین  روی  را بر شخود را گرفته و آرنج دست راستپای راست با کف دستش زانوی اين منظور 

 .شود یمبلند تکیه داده و 
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 با مشخصات زير نشان داده شده است( تیرانداز تکبا  اين عمل توسط نیروی  9شماره )در تصوير 

 شرا در جهشت چشرخش بشدن    شپای چشپ  تیرانداز تک -۲ کشد یمبدنش را با   تیرانداز تک -1

 تیرانشداز  تشک  -۴ ردیش گ یمش زانوی راسشتش را   راستش با دستش تیرانداز تک -3 دهد یمحرکت 

 بشا ايشن   تیرانشداز  تشک ، در اين روش دهد یمدست راستش قرار  آرنجبدنش را نیمه خیز بر روی 

بشه  اين نیرو ش چرخانده و راست آرنج دست روی نیروی اينرسی بدنش را در و حرکت خودعمل 

 .شودبلند از زمین و درجا  سرعتکه به  کند یموی کمک 

 (1۰شماره  تصوير)

 

را با انرژی زيشاد انجشام    حرکتاين  تیرانداز تکنیروی وقتی که زياد و تکراری  ها نيتمرپس از  

به حالت زمین سطح نیروی نامرئی و نامشخص او را به سرعت از که  کند یماحساس  او دهد یم

 .کند یمبلند ايستاده 
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 (شود یماز حالت نشسته بلند  نهاده و پای راستش زانوی روی بر دستزياد  با فشار تیرانداز تک 11شماره  تصوير)در 

 

ان در تیرانشداز  تشک تجسشس و ديشدبانی و    یها گروهو حرکت ئی جا جابهعملیات در اکثر اوقات  

 یزارهشا  بوتشه و  هشا  جنگلو اين مناطق مانند  ردیگ یمشرايط نامناسب طبیعی و ديد کم صورت 

 ها گروهمتخاصم در سر راه نیروهای احتمال وجود کمین زدن  های مکانکه در چنین است انبوه 

 و در اين مواقع شرايط ديد در محل درگیری و نبشرد  باشد یمزياد بسیار هم  تیرانداز تک نیروهای

برای دفاع و و  ردیگ یماز فاصله کمی صورت  ها کردنو شلیک  ها یراندازیتاغلب و  باشد یمکم 
 خودیان تیرانداز تکتجسس و  یها گروهبه  نیروهای دشمن توسط احتمالیجلوگیری از ضربه 

تمامی نیروها بايد در اين شرايط  .واقع شونددر کمین نیروهای دشمن  ها گروهاين  ناگهاناگر  و

 یفرمانشده از دسشتور  گشرفتن  بدون خود  با ارزشتلف کردن زمان و وقت بدون افتاده در کمین 

البته ممکن است کنند و بمتخاصم نیروهای  به سوی شلیکو دقیق  گیری نشانهگروه شروع به 

 یهشا  اسشلحه طشول بلنشد    به خاطر و اين هم  خورندببر  مشکل کمی به تیرانداز تکنیروهای که 

نیروهای به سوی ثابت مکانی از  درازکش به صورتهمیشه بايد که  باشد یم شانو کاربردآنان 

سشنگین   آتشش  یششرايط  نیدر چنش )البته بهترين کار  .و شلیک گلوله کنند گیری نشانهمتخاصم 
اگشر   ،(باششد  و مفید مؤثر خیلی تواند یمدر اينجا که  باشد یمگروه  با همراهکه است  مسلسلچی

متخاصم را مششاهده   نیروهای هبه يکباردر حالت درازکش قرار داشته باشد و  تیرانداز تکنیروی 

و شلیک به  گیری نشانهاين و  داردکمی و زمان  وقت شبه سوی هدف گیری نشانهبرای  او ،کند

ی در روی سمت چپ بدنش غلطش  تیرانداز تکبنابراين  .ردیگ یماز وقت او را سوی هدفش کمی 

  .کند یمگلوله و شلیک  گیری نشانهدشمن نیروهای سمت راست به و  زده

www.takbook.com



 1۴5      □     های نبرد تیراندازان در میدان روی و شلیک تک تکنیک نشانه

 

 نشان داده است( تیرانداز تکاين عمل توسط نیروی  1۲شماره  پايین )در تصوير

 

در روی پهلشوی   تیرانداز تکنیروی د نپديدار گرد متخاصمنیروهای از جهت ديگری ناگهان اگر  

 .کنند یمگلوله و شلیک  گیری نشانهنیروهای دشمن ش چرخیده و به سوی بدن ديگر

 نشان داده است( تیرانداز تکاين عمل توسط نیروی  13شماره  پايین)در تصوير 

 

باششد  متشر   ۲۰۰کمتشر از  و کوتشاه  مابین نیروها خودی و دششمن  فواصل نبرد  های میداندر اگر 

او فقشط  و  کند گیری نشانهدقیق  به طورمتخاصم نیروهای به سوی  تواند ینم تیرانداز تکنیروی 

متخاصم به ناگهشان  نیروهای اگر  .دنشلیک کهیکل و بدن آنان و مايل سوی شو به سمت بايد 

کشه تشاکنون بشه حالشت      تیرانشداز  تشک در ايشن حشال   د نپديدار شو تیرانداز تکنیروی از پشت سر 

 بشه خشود  قرار داشته است بر روی پشت خود غلطی زده و حالت نشسشته  بر روی زمین درازکش 
گرفتشه و   دششمن و به سشمت نیروهشای   خود را به پشت سر خود  یا اسلحهو به سرعت  ردیگ یم
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به راحتی از اسشلحه  نبرد جنگ و  های میداندر بتواند  تیرانداز تک اينکه برای .کند یم روی نشانه

درجه زير بدنه اسلحه قرار  9۰در حالت  یگاه هیتک به صورتدست چپ خود را  کندخود استفاده 

منحرف کمتر سمت چپ و راست تا اسلحه در حین شلیک گلوله به  (1۴تصوير شماره دهد ) یم

 تیرانداز تکبه سمت راست اسلحه  اغلب اسلحهگلوله با  شلیک و روی نشانه گردد )در اين حالت
نیشروی  پشوتین   یهشا  پاششنه د و نش بايشد از هشم بشاز گرد    تیرانشداز  تکپاهای و  (گردد یممنحرف 

و ابشدن  فشرو رونشد تشا    قرار گشرفتن وی  محل بايد به حالت فشرده در زمین و خاک  تیرانداز تک

چشپ و راسشت در هنگشام    سمت از حرکت و چرخش اسلحه به محکم در جايی خود قرار گیرد و 

 شلیک گلوله جلوگیری شود.و  روی نشانه

 نشان داده است( تیرانداز تکاين عمل توسط نیروی  1۴پايین شماره  تصوير)در 

 

 یهشا  گشروه و ششلیک گلولشه در حشین حرکشت توسشط       گیشری  نششانه مرسوم  یها روشيکی از 

باديشه  »يشا   «بشدوی »نشسته مثشل افشراد    به صورتروش شلیک ارتشی  ها یگشتو  تیرانداز تک
 یمعروف است )بشه کسشان   «ها یبدو» و روش سبککه در غرب به شلیک به  باشد یم «نشینان

 یزنشدگ  هشا چادر به صورت سیار در صحراها و مراتع و زيشر  واقامت ندارند  یبرا یکه مکان ثابت

فشار بدن از طريشق لگشن    «یبدو»در روش  (شود یمگفته  «نینش باديه»يا  «یبدو» کنند، یم

 .شود یمبه پای چپ و پوتین چپش وارد  تیرانداز تک
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 (.دهد یمرا نشان  «یبدو»به سبک  تیرانداز تک یکشل روش 15پايین شماره  در تصوير)

 

نیشروی  کشه   ردیش گ یمش بشدين ترتیشب صشورت     «بشدوی » به سشبک  و شلیک گیری نشانهروش 
و پشای   کنشد  یمش و پای راست خود را در زير بدنش جمشع   ندینش یمروی باسن خود  تیرانداز تک

آرنشج  چشپش  پشای  و در روی زانشوی   دهشد  یمقرار نیمه بسته و يا نیمه جمع  به صورترا چپش 

 رهشا  اش ششده دراز  پشای ر روی بخود را قرار داده و وزن خود را به سمت چپ بدن و  چپدست 

 .(15تصوير شماره کند ) یم

چنین هممتخاصم و  نیروهایديد  کمتری در به صورت تیرانداز تکنیروی  بدننشسته در حالت 

سشطح افشق   در  ودر طبیعت  تیرانداز تکنیروی هیکل  ضمنااو  شود یم قرار گرفتهسطح افق در 
و ششلیک بشه سشوی     گیری نشانهبرای  جنگ های میداندر  دارد، از روش بدوی یترارتفاعی کم

 .باشد یممناسب و عملی و روشی  شود یماستفاده اهداف 

و بشه ششکل    بشه خشوبی   تیرانداز تکنیروی ذکر شده  یها روشدر تمام توجه کرد البته بايد 

بنشد اسشلحه را بشه دور     تیرانداز تک یروین استفاده کرده است،هم  اش اسلحهمناسبی از بند 

تعادل اسلحه در دسشتان   که در حفظ و کشد یممحکم  اش شانهبازوی چپ خود بین آرنج و 

ا تعشادل  و شلیک گلوله از اسلحه وی ب روی نشانهو  گیری هدفو  شود یم یمؤثرکمک  وی
 .ردیگ یمصورت  بهترو  تر راحتبیشتر و 
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 تیرانداز تکو  باشند یمدارای بند قندا   انتیرانداز تک نیروهایمخصوص  یها سالحاکثر  تقريباا

دور دسشت چشپش   را بشه   اش اسشلحه در حال حرکت و دويدن بنشد قنشدا     کند یمسعی همیشه 

ديگر نیاز به پیچیدن بند به دور  اشدنابهنگام نیاز به تیراندازی داشته بيک دفعه و پیچیده تا اگر 

تلف نکنشد و  هدر و دن بند اسلحه به دور دستش یانرا برای پیچ شو وقت باشددستش را نداشته 
 .کند یمبیشتر نبرد  های میدانرا  تیرانداز تکنیروی  گیری هدفسرعت اين کار 

 تیرانداز تک یها گروهو شلیک گلوله در حین حرکت توسط  گیری نشانه یها روشاز ديگر يکی 

اسشت کشه در غشرب معشروف بشه روش       نشسشته  بشه صشورت  روش ششلیک  ارتششی   ها یگشتو 

 .باشد یم «آلمانی یها شکاربان»

 

 (را نشان داده شده است. «آلمانی یها شکاربان»روش تیراندازی به سبک  1۶شماره  با تصوير در )

به در حالت نشسته  تیرانداز تکنیروی  شود یمديده  1۶شماره  تصويردر اين روش همین طور که در 

زانشوی  و  کنشد  یمش را به زمین و خاک زير پايش فرو آنها  کرده وفشار وارد خودش  یها نیپوتپاشنه 
به  روی نشانهرا در روی آن قرار داده و آماده شلیک و خود پای چپش را خم کرده و آرنج دست چپ 

و يشا   زارهشا  بوتشه منشاطقی کشه دارای    ، از ايشن روش بیششتر در  ششود  یم شسمت نیروهای متخاصم

بشه راحتشی    تیرانشداز  تکنیروی و در اين حالت  شود یماستفاده عوارض کوچکی دارند  که های مکان

 پنهان کند. ها بوتهو  ها درختچهبدن خود را در پشت نشسته  به صورت تواند یم
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 انبدنشش وزن دسشتان و پاهشا و   با کمشک   توانند یمخود در محل قراولروی  تیرانداز تکنیروهای 

آنشان  بشرای اينکشه   د و نش بیاور به وجشود  يشخوخوبی برای اسلحه و و پايداری مناسب  گاه هیتک

به  توانند یم اند گرفتهدر دست صحیحی  به صورتکه اسلحه را در محل قراولروی  شوندمتوجه 

بشر روی  را  اش اسشلحه بدنشه   قرار گشرفتن قراولروی و وضعیت  خود قطار همبا کمک تنهای و يا 

 زير معلوم کند:به شرح  گاه هیتک

 یحالتهر )در  به سوی هدف گیری نشانهو  پس از گرفتن اسلحه در دست تیرانداز تکنیروی  .1

 مجشدداا و سشپس   بنشدد  یمش چند ثانیشه چششمانش را    به مدت (ه باشدگرفت به دستکه اسلحه را 

اگر اسلحه در اين مدت چنشد   کند یم روی نشانه شدوباره به سمت هدفو کرده چشمانش را باز 

وی قراولشروی  منحرف نگرديده باششد  انجام شده )قبلی(  گیری هدفو  روی نشانهثانیه از مسیر 

 آن وقت (B تصوير در) به سمتی منحرف شده باشد اش اسلحهو اگر ( A ريتصو) باشد یمصحیح 

در کردن و تغییر دادن بدنشه اسشلحه    جا جابهبايد با  و او باشد ینمو صحیح وی درست  قراولروی

 د.نتصحیح کحل و اين مشکل را  یگاه هیتک یبر رودستانش و يا 

 

گرفتشه و بشه سشوی هشدفی      بشه دسشت  را  اش اسشلحه درازکش  به صورت تیرانداز تکنیروی  .۲

 اش اسشلحه و  اواو درست در پشت سر در امتداد  قطار همو در همین حال  کند یمروی  یا نشانه

از لوله دورتر ايستاده و به جلوی لوله اسلحه در روی زمین و در روی نقطه ثابتی در فاصله کمی 

 نيتشر  کوچشک اگشر متوجشه    تیرانشداز  تک قطار هموقت اين در  .گردد یمخیره  تیرانداز تکاسلحه 

 ببیند تیرانداز تکنیروی  گیری هدفيا اسلحه و لوله و بدنه ئی و يا حرکت و يا لرزشی در جا جابه

 تیرانشداز  تشک نیشروی  و  باشد یمقبول قابل غیر او  گیری نشانهکه  کند یماعالم گوشزد و  ویبه 

 .و تصحیح کند تغییر وخود را عوض قراولروی و  روی نشانهبايد فرم و قالب 

 

A B 
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 نشان داده است(به شرح با  را  تیرانداز تکنیروی تک  قراولرویو  گیری نشانهتصحیح  پايین)در تصوير 

 

در دسشتان  گرفته شده قرار در بدنه اسلحه کوچکی  یها تکانو محسوس اگر لرزش در کل 

اسلحه را  تیرانداز تککه  دهند یمنشان عالئم تیرانداز در محل قراولروی مشاهده گردد اين 

مقشداری از  اسشت و  گرفته نمحل قراولروی دستان خود و در در درست و صحیحی به شکل 

کارآموزهشای  ، باششد  یمش  تیرانشداز  تشک نیشروی  بر روی ماهیچه دسشتان  اسلحه فشار و سنگینی 

 یهشا  آمشوزش اولشین   ششروع روز از کشه  د نش بدانايشن را   زم اسشت   یتیرانداز تک یها آموزشگاه

د نچسشبان ب آنبه و فشرده سمت بدن خود به محکم را  خودشانتیراندازی همیشه قندا  اسلحه 
  د.ننگه دارشل و آرام  را انو در همین حین بدنش

 یهشا  اسشلحه بشا   گیری هدفقراولروی و برای  تیرانداز تکنیروهای همیشه  :قراولروی یها فرم

 .دهند یمانجام زانو، نشسته و ايستاده  به درازکش، به صورت و به سمت اهدافشانمخصوص 

اسشت کشه از پايشداری خشوبی بشرای       یهشا  روشيکشی از   :روش قراولروی به صورت درازکش

بشه  روش قراولشروی  در  ،اسشت رخوردار و نبرد و بجنگ  های میداندر و شلیک گلوله  روی نشانه

 تیرانداز تکنیروی باشد:  هبايد به اين نکات توجه کافی داشت تیرانداز تکنیروی درازکش  صورت
 مکشان وی در  دنیدراز کش محل دست خود وارد کند، یها چهیماهفشاری به  نيتر کوچکنبايد 

خسته نباشد و احساس خستگی در وی  روی نشانهسعی کند در حین  قراولروی بايد راحت باشد،

داششته  موقعیت سر وی در حالت مناسبی بايد قشرار   روی نشانههنگام  در ،گرددمشاهده نديده و 

 .داشته باشدخود ف اهداشرايط ديد مناسبی هم به  و در همین حالت باشد

در هنگشام   در حالت درازکش بايد آزاد و راحت باشد، تیرانداز تکنیروی موقعیت قرار گرفتن بدن 

که کمشر و   شودو سعی  هیچ فشاری بر بدن وی وارد شودنبايد خود ف اهدابه سوی  روی نشانه
 .ديده نشود ویو کمر ی در ستون فقرات شخمستون فقراتش صاف باشد و هیچ 
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 وی بدن یها چهیماهباعث سفت شدن  تیرانداز تکنیروی خمش در ستون فقرات  نيتر کوچک

در  همچنشین و  ششود  یم تیرانداز تکو اين باعث اشتباه قرار گرفتن قندا  اسلحه توسط  گردد یم

افشزايش  و بیشتر گرديشده  به سمت چپ و راست انحراف اسلحه حین نشان روی به سوی هدف 

 .افزايش میابداصابت گلوله به هدف شلیک و در خطا 

  :باشد یم چندین روشبه به صورت درازکش  هدفسمت قراولروی به 

 یفنالندروش  .1

 بدن با ارتفاع کم دنیدراز کشروش  .۲

 با ارتفاع بلند بدن دنیدراز کشروش  .3

 بشدون فششار بشر بشدن    و ات با کمشی تغییشر   یها تیموقعاين حین عملیات ممکن است البته در  

 انجام گردد. تیرانداز تکنیروی 

به او تیرانداز کمین در موضوع مخفی درازکش معمولی  ا روشو قراولروی ب گیری نشانه نیدر ح

 نوک و پنجشه با را از هم باز کرده و يش پاها و ردیگ یمقرار خود بر روی شکم درازکش  صورت

 بشه طشور  را  بدنش تمامی وزن تیرانداز تکدر اين روش  .کند یم ار واردبه زمین فش شيها نیپوت

اين روش قراولروی منجر به خستگی کمتر  کند یمتقسیم  شدستانهر دو آرنج روی مساوی در 

 .باشد یمبرخی معايب هم دارای البته  و گردد یمدست چپ تیرانداز 

بیشتر مششغولیت دارد در نتیجشه مششکالتی بشرای      تیرانداز تکنیروی راست در اين روش دست 

 .آورد یم به وجود تیرانداز تکنیروی چکاندن ماشه اسلحه و تنظیم دوربین اپتیکی اسلحه برای 

در روی شکم مقشداری هشم فششار بشه قفسشه سشینه        دنیدراز کش به صورتدر روش قراولروی 

، در ايشن روش فششردن   کند یمبرای وی کمی سخت را که نفس کشیدن  گردد یمتیرانداز وارد 

و نیشاز بشه    استکمی سخت  کار تازه تیرانداز تکنیرو زمین توسط سطح پاشنه پوتین و کفش به 

 .باشد یمتوسط وی بیشتر تمرين و تکرار 

در و در حین قراولشروی در روی ششکم    دنیدراز کشاز روش  ای حرفه تیرانداز تکالبته نیروهای 

 .کنند یمضع مخفی کمین در مناطق جنگی کمتر استفاده امو
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پاهشا   یدندراز کشش روش ايشن  در  :فنالنددی درازکش  به صورت گیری هدفروش قراولروی و 

از زانشو بشه زيشر    تیرانشداز  پای راسشت  ، در اين حالت باشند یمبیشتری برخوردار  یراحتتیرانداز از 

و حالت نفشس   شود یموارد  تیرانداز تکنیروی فشار کمتری به قفسه سینه  و گردد یمشکم خم 

زير ششکم وی   و با توجه به اينکه زانوی پای چپ تیرانداز در گردد یم تر راحت ویبرای کشیدن 
بشه  دسشت راسشت وی   و  شود یم یگاه هیتکحالت  تیرانداز تکنیروی برای اين  واست خم شده 

 .کند یمعمل  یتر راحت صورت

بشه   توانشد  یمش  یتشر  راحشت  به صورتراحتی عمل بیشتری دارد و او تیرانداز دست در اين روش 

چکاند و مشکل تنظیم دوربشین اپتیکشی   برا  اش اسلحهماشه و  روی نشانهدشمن نیروهای سمت 

 .گردد یمحل در اين روش هم  اسلحه

که باعث  شود یمفشار به دست چپ وارد  قراولروی در اين است که مقداریمعايب اين روش 
اين از که  گردد یمو اين معايب باعث  شود یم تیرانداز تکنیروی  چپ دستخستگی سريع 

کوتشاه   یها روی نشانهو  یها اتیعملو قراولروی بین کاری و  گیری هدفروش بیشتر برای 

 .مدت استفاده شود

 تیرانداز تکدر اين روش  :بدن ارتفاع کمدرازکش با  به صورت گیری هدفروش قراولروی و  

کرده و دراز  دهد یمدست چپ خودش را تا جايی که ممکن است به سمت جلو تا آنجا که اجازه 

از پايداری زيشادی   تیرانداز تکنیروی اين روش اسلحه  در کند یم جا جابهاسلحه را به سمت جلو 
نیشروی  و بشرای   گشردد  یمش وارد  هشم  فششار زيشادی   تیرانداز تکبرخوردار است اما به دست چپ 

از زيشر   تیرانداز تکچون  گردد یم تر سختاز طريق دوربین اپتیکی کمی  گیری هدف تیرانداز تک

وی  ببیند که خستگی چشم و گردن را برایاپتیکی بايد پیشانیش هدف را از طريق دوربین 

مخصوص  یها اسلحه) ارتفاعی نداشته باشد یا کنندهاگر قندا  اسلحه پد تنظیم  در پی دارد.

( به خاطر باشند یمان دارای دو تنظیم کننده پد در طول و در ارتفاع برای قندا  تیرانداز تک

که تیرانداز قندا  اسلحه را بشه طشور    گردد یمباعث  گیری هدفعلت کم ارتفاع قراولروی و 

صحیحی به کتفش نچسباند و با اين عمل وی احتمال دارد زاويه خط سیر پرواز گلوله هشم  
بشا   ،بشرود خطا تغییر کند و باعث گردد که گلوله وی به هدف اصابت نکند و تیرش به کمی 

اين روش به در نبرد جنگ و  های میداندر و ديده شده گرفته شده  یها یریگ جهینتتوجه به 

ممکن است با خروج گازهای ناشی از سوختن بشاروت از لولشه    گیری هدفعلت کمی ارتفاع 

نیشروی  و صدای ششلیک گلولشه بشرای    شود  با  منحرف سمتاسلحه، لوله اسلحه کمی به 
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در ايشن اسشت کشه هنگشامی      عیب ديگر اين روش و شود یمبیش از حد معمول  تیرانداز تک

به علت ارتفاع کم لوله اسلحه  کند یمشلیک  ای گلولهدر موضع مخفی کمین خود  تیرانداز تک

موضع مخفشی  که باعث هويدا شدن  ديزیخ یمبر به هوا زيادتری گرد و خاک با سطح زمین 

  .گردد یماز فاصله زياد  تیرانداز تکنیروی 

دست در اين حالت قراولروی  :درازکش با ارتفاع بلند به صورت گیری هدفروش قراولروی و 

 بشه صشورت  قراولشروی   بشرعکس ) گشردد  یم به مقدار زيادی از آرنج خم تیرانداز تکنیروی چپ 

نیشروی  و يکی از نقاط مثبت اين روش فشار کمتر بر چششمان و دسشتان    درازکش با ارتفاع کم(
کمشی  در ايشن روش  به سوی اهداف  گیری نشانهپايداری قراولروی و البته  .باشد یم تیرانداز تک

 .باشد یمبد نامناسب و 

با ، تیرانداز باشد یمبدين شرح  تیرانداز تکو گرفتن صحیح اسلحه در دستان  دنیدراز کشطريقه 

و بشا   ردیش گ یمش قسمت محافظ نگه دارنده لوله اسلحه )يا زير خشاب( را در دست چپ زير دست 

سپس از طريق دوربین اپتیکی اسشلحه  کتف خود فشرده و  دست راست قندا  اسلحه را کمی به

دستش  اشارهبا انگشت سپس کرده و  گیری نشانه شفاهداو يا سايت مکانیکی اسلحه به سمت 
 .چکاند یمرا  اش اسلحهماشه 

در  گشاه  هیش تکقطشه  نچون  است قرار نگرفتهصحیح  به طوراسلحه تصوير سمت راست در تصويرهای پايین )

قرار صحیح  به طوراسلحه تصوير سمت چپ گرفته است و در  رقرا تیرانداز تکنیروی میان دو آرنج دستان 

 (باشد یمتیرانداز نیروی اسلحه در روی آرنج دست چپ  گاه هیتکنقطه  چونگرفته است 
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نششان  درازکشش   به صشورت را  تیرانداز تکطريقه صحیح گرفتن اسلحه و قراولروی توسط  پايیندر تصوير )

 (داده شده است

 

در اين حالت  باشدکرده  گیری نشانه (یسمت راستتصوير )صورت به سمت چپ  تیرانداز تکاگر نیروی  زيروير اتصدر )
 (وارد کندخود بدن به سمت چپ کمی خود را به زمین فشرده و سنگینی وزن بدنش را  یها نیپوتپاشنه  بايد او

 

تصشوير سشمت   اسشت ) کشرده   گیشری  نششانه  صورت به سمت پايین تیرانداز تکنیروی اگر  پايینوير ادر تص) 

خود را به زمین فشرده و سنگینی وزن بدنش را به سمت عقب  یها نیپوتپاشنه در اين حالت او بايد  راست(

 (وارد کندخود  یپاهابه و 
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 )تپه کوچک، یگاه هیتکقصد تیراندازی از محلی را داشته باشد که در نزديکی او  تیرانداز تکاگر 

بزرگ درخت و غیره( وجود داشته باشد او بايشد محشافظ زيشر لولشه      تنه ،بزرگ تکه سنگ، واريد

يکشی از بهتشرين    تیرانشداز  تشک روی کف دست چشپش قشرار داده )بشرای نیروهشای      اسلحه را در

( و با پاهايش به باشد یمو همیشه آماده برای اسلحه آنان  کف دست است مناسب یها گاه هیتک

را بشه   و با دست راستش اسشلحه را گرفتشه و قنشداقش    فشار آوردذکر شده در با   یها گاه هیتک

 .دهد یمسمت کتفش با فشار حرکت 

ثابتی  گاه هیتکرا در روی خود بدنه زيرين اسلحه  تواند یمتیرانداز  نیروی نبردجنگ و در مناطق 
بشرای   .بگیشرد  در دستروکش زيرين بدنه اسلحه را و يا قرار داده و با دست چپ خشاب اسلحه 

حشائلی بشین بدنشه زيشرين اسشلحه و       تیرانداز تکنیروی سخت و خشک بهتر است  یها گاه هیتک

 و يا اينکه کف دستش رانرم از شال دور گردن و يا پارچه  تواند یممکان سخت در نظر بگیرد او 

 .شود یمجلوگیری از تکان خوردن اسلحه هم او با اين عمل  ودر زير بدنه اسلحه قرار دهد 

 (استشده نشان داده  تیرانداز تکنیروی توسط  گاه هیتکاز روی  را با اسلحه گیری نشانهدر تصويرهای زير طريقه )

 

برای  توان یمنبرد جنگ و در مناطق  :تیرانداز تکپایه در زیر اسلحه  دو و گاه هیتکاستفاده از 

دو تکه چوب بشه   توان یماين منظور  یبرا ساخت، یا هيپا دودم دست  ليوسااسلحه از  گاه هیتک

ديگشر   بشه هشم  را از وسشط  آنهشا   تهیه کرده و با طناب و يا بند کفش یمتر یسانت ۲5-3۰اندازه 

در  تیرانداز تکنیروی اسلحه برای  دو پايه مناسبی توان یم ها چوبمتصل نموده از گره زدن اين 
 تهیه کرد. مناطق جنگی و نبرد

بشرای زيشر    گشاه  هیتکاز  کردنبرای تهیه و استفاده نبايد فراموش کرد که اين موضع را البته 

اسلحه در  گاه هیتکو محل  گاه هیتککه مشخصات  موضع را مد نظر قرار داد اينبايد اسلحه 

اسلحه در هنگام شلیک گلوله باعث  یها تکان. باشد یم اثرگذارروی زاويه پرواز گلوله اسلحه 
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موجب انحراف و پشرت   که گردد یماسلحه  ينزير گاه هیتک و زيرينبدنه به ضربه وارد آمدن 

گلوله که  گردند یمباعث اين انحرافات که  شود یمچپ و راست به سمت شدن بدنه اسلحه 

 زم بنابراين  .شود یمجنگ خطرآفرين  های میداندر رود و خطا به  تیرانداز تکشلیک شده 

از دو پايشه چشوبی    اگشر  ،شودزير بدنه اسلحه از وسیله نرمی استفاده  گاه هیتکبرای است که 
در روی زمین  اين دو پايه حتماا زم است که  استفاده شود اسلحه نيزيربدنه برای  ساز دست

 پشرواز نرم )خاک نرم( قرار بگیرد و چون قرار گرفتن در روی زمین سخت و يا سنگی باعث 

 .شود یمانحراف در خط سیر شلیک گلوله 

 (با اسلحه از روی دو پايه نشان داده استرا  تیرانداز تک نیروی گیری نشانه)در تصويرهای زير طريقه 

 

گلولشه  پشرواز  مختلفی اثر مستقیمی بشر روی خشواص و مشخصشات سشیر      گاه هیهر تکدر هر صورت 

اسشتفاده از دو   مشثالا بايد اين خصوصشیات را در نظشر گرفشت،     تیرانداز تکنیروی که  گذارد یماسلحه 

زير بدنه اسلحه نزديک به لولشه اسشلحه قشرار    در  دو پايه یریقرارگکه محل پايه بايد به شکلی باشد 

 اسلحه قرار نگیرد. لولهقسمت جلوی زير در  ماایمستقکه دو پايه  شود یمگیرد و همیشه سعی 
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بشرای قشرار دادن    یگشاه  هیتکاز  تیرانداز تکمناطق نبرد وقتی که نیروی در در عملیات جنگی و 

 بايد شرايط زير را در نظر بگیرد: کند یماستفاده  اش اسلحه

  بهتر است قسمت  دهدقرار نسفت و سخت و خشک  گاه هیتکهرگز لوله اسلحه را در روی

 .گیردقرار نرمی  گاه هیتکزيرين بدنه اسلحه را در روی 

  اسشت از   مناسشب بهتشر و  اسشلحه   گشاه  هیتک و ه زيرينمابین بدناسلحه  قرار دادندر محل

 کف دست استفاده شود.از يا  و گردن شالوسیله دم دست نرمی مانند کاله و 

  بهتشر اسشت    ردیگ یمقرار و مسطحی  يکنواخت گاه هیتکبدنه زيرين اسلحه را در روی اگر

 اسلحه باشد.بدنه  ازيک نقطه  و يک قسمتفقط در  گاه هیتکاسلحه با  که نقطه اتصال

  سنگی و  های مکاندر مناطق شهری و اسلحه  گاه هیتکبرای در هنگام استفاده از دو پايه

و يا گونی کیسه روی دو پايه اسلحه را در که تیرانداز بهتر است سفت و سخت  یها نیزم

 .دهند یمقرار و يا ماسه  اره خاکمقداری که در داخل آن به جهت نرم شدن  دادهقرار 

 تیرانشداز  تکنیروی در اين روش  :به صورت زانو نشستن تیرانداز تکو قراولروی  گیری نشانه

بدنه زيرين اسلحه را در دست راستش گرفته و در همین هنگام پای راستش را به سشمت عقشب   

و زانشوی   ندینشش  یمش برده و زانوی پای راستش را جمع کرده و در روی پای راست و پاشنه پشوتینش  

 اش اسشلحه  هو بدنش فشرده خود سمت راست  به شانهقائم قرار داده و اسلحه را  صورت را بهپای چپ 

 .کند یم و شلیک گلوله روی نشانهمتخاصم  نیروهایدست چپش قرار داده و به سمت در را 

 :ردیگ یمبه دو روش صورت  از روی زانو گیری نشانهقراولروی و 

زيرين اسشلحه را بشا دسشت     بدنه)تصوير سمت چپ(  قراولرویدر حین  تیرانداز تک یروین .1

  .ردیگ یمچپ 

بدنه زيرين اسلحه را با دسشت   )تصوير سمت راست(قراولروی در حین  تیرانداز تکنیروی  .۲

)مابین مچ دسشت تشا آرنشج    دست چپ قسمتی از به خشاب اسلحه چپ گرفته و سنگینی 

 .شود یموی وارد دست( 
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 (.از روی زانو نشان داده استرا با اسلحه  تیرانداز تکنیروی  گیری نشانه)در تصويرهای زير طريقه 

 

 :به صورت نشسته تیرانداز تکنیروی و قراولروی  گیری نشانه

قسمت زيرين اسشلحه را در  و  قرار داردايستاده وهله اول به صورت در  تیرانداز تکدر اين روش 

در روی دست سمت چشپش بشا    تیرانداز تکعمل نیروی و همگام با اين  گرفتهدست راست خود 

و پاهايش آيد  میفرود بر روی زمین به سمت هدف  گیری نشانهدرجه در خالف جهت  9۰زاويه 

، و يشا  فششارد  یمدر خاک را به سمت زمین  شيها نیپوتو پاشنه  کند یمرا به شکل بعالوه جمع 

اسشلحه را بشه صشورت    نشسشته   بشه صشورت  پاهايش را از هم باز کرده  تیرانداز تکنیروی اينکه 

 .کند یمداده و به سمت اهداف خود تیراندازی قرار در دستان خود زير تصاوير 
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 (.نشان داده است نشسته به صورتبا اسلحه  را روی نشانه طريقه تیرانداز تک نیرویوير زير ا)در تص

 
 
 

 

به صشورت ايسشتاده    گیری نشانه یبرا :به صورت ایستاده تیرانداز تکو قراولروی  گیری نشانه

( نسبت به مسیر هشدف چرخششی   درجه 9۰در حالت ايستاده به صورت نیم گردش ) تیرانداز تک

و نسشبت بشه    دهشد  یمبه سمت جلو حرکت  شيها شانهو پای چپش را در امتداد  دهد یمصورت 

و همگشام بشا    کنشد  یممساوی در روی پاهايش تقسیم  به طوروزنش را  تیرانداز تکراحت بودن 

و بشا   کنشد  یمش جدا  اش شانهاز روی را  و آنحرکت پاهايش با دست راستش بند اسلحه را گرفته 
لوله اسشلحه را   تمام و با قدرت ردیگ یمدست چپ قسمت محافظ زيرين لوله اسلحه را در دست 

بشرای   تیرانشداز  تشک نیشروی  اسشت کشه    بهتر، کند یم روی نشانهو  گرفتههدف سوی  و به سمت

 د.ناستفاده ک اش اسلحهاز بند  روی نشانهتیراندازی و هنگام در  اش اسلحه یشترپايداری ب
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 (.ايستاده نشان داده است به صورتبا اسلحه را  تیرانداز تک نیروی گیری نشانهطريقه  پايینوير ا)در تص

 

 
 ،اناز پشت تنشه درختش   روی نشانهبرای  :مخفی های مکاناز  تیرانداز تک گیری هدفقراولری و 

طبشق قواعشد    تیرانشداز  تشک نیشروی  مخفی ديگشر  زم اسشت کشه     های مکانساختمان و  گوشه

تا از آتش و اصابت گلوله نیروهای مخالف در امان باشد  گرددمخصوص به خود مخفی و استتار 

 .برقرار باشدهم وی  پايداری اسلحه ضمنااو در 
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و به  دهدرا به شکلی در دستانش قرار  اش اسلحهبايد  تیرانداز تکدر مناطق جنگ و نبرد نیروی 

 تیرانشداز  تکنیروهای زبده  یها گلولهاز برخورد که بتواند  کند روی نشانهسمت نیروهای دشمن 

 .آورد به عملجلوگیری و محافظت به دستان وی متخاصم 

در روی جسشم   اش اسلحه با قرار دادن بدنه یها مانعاز پشت  تیرانداز تکنیروی تصاوير پايین قراولروی در )

 (دهد یمنشان  در شلیک به اهداف راخطا نرمی برای جلوگیری از 
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 (دهد یمرا نشان   موانعاز پشت  تیرانداز تکی نیروی قراولروهم  و صفحه بعدی پايینوير ا)تص
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وی  قطشار  هشم با کمک که  دهد یمجنگ نشان  های میدانرا در  تیرانداز تکنیروی قراولروی  پايینوير ا)تص

 (ردیگ میصورت 
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تیراندازتکدرحالحرکتتوسطیهاهدفتکنیکشلیکبه 

 تیرانشداز  تشک نیروهشای  توسشط  و حرکت در مناطق نبرد ئی جا جابهدر حال  یها هدفشلیک به 

و  روی نششانه ر هنگشام  ، دداردفراوان و نیاز به تمرين و ممارست  باشد یممشکل بسیار سخت و 
از سشايت مکشانیکی و مگسشک    او اگشر   تیرانشداز  تکتوسط در حال حرکت  یها هدفشلیک به 

  گیری نشانه متخاصمنیروی در جهت حرکت و بايد مقداری به سمت جلو استفاده کند  اش اسلحه

کنشد و   روی نششانه ی به سوی هدف پیاده در حشال حرکشت   تیرانداز تکاگر  ،کندو شلیک گلوله 

اين  ناایقيکند گلوله شلیک  ودر روی هدف قفل و متمرکز و حرکت ندهد و  جا جابهرا  اش اسلحه

نسشبت  او بايد و يا اينکه  کند یمهدف عبور  پشت سرمتری از  5/1شده در فاصله شلیک گلوله 

اسشلحه را   (تنظیم کننده شکاف مدرجسايت مکانیکی ) تا هدف تیرانداز تکمیان به مقدار فاصله 
به اندازه مناسب هماهنگ با  یوحرکت  یدر مسیر جلو هدف وو يا دوربین اپتیکی را به سمت 

ف در حشال  اهشد االبته تمام اين موارد ذکر شده برای شلیک به  .هدف تنظیم کندحرکت سرعت 

 زم  یها میتنظو  ها یریشگیپاين منظور  زم است  یبرا ،باشند ینمئی کافی جا جابهحرکت و 

خروج گلوله از  زمان قبل از تیرانداز تک یروین ،انجام دادبه سمت هدف  روی نشانهدر ديگری را 

شدن هشدفش   جا جابهبايد اسلحه را به سمت هدف نگه دارد و با حرکت و  اش اسلحهلوله کانال 

 تیرانداز تکاگر  ،کندب جا جابهنرم و بدون پرش حرکت و  به صورتوی و اسلحه را هم به سمت 

تمام قد و ايسشتاده در حشال حرکشت بشا      به صورتکه هدفی متحرک به سمت  روی نشانهقصد 
در از سمت چپ جبهه بشه سشمت راسشت    که متری از خود  35۰در فاصله متر بر ثانیه  ۴سرعت 

به هدف در مدت اصابت تا رسیدن و  تیرانداز تکاز اسلحه زمان حرکت گلوله  و باشد یمحرکت 

ششلیک گلولشه    زمشان از لحظه  کوتاه هدفزمان در اين مدت  .بیانجامدطول به ثانیه  5/۰زمان 

)متشر   ۲مسشافت   سشمت وی و اصابتش بشه  تا رسیدن گلوله  تیرانداز تکتوسط  )X t v   را

را در  یمتشر  ۲برای اصابت گلوله به هدفش بايد اين فاصله  تیرانداز تکنیروی پس  کند یمطی 

 .اسلحه خود لحاظ کند روی نشانهتنظیمات 

متشر   ۴که  vو سرعت حرکت هدف متر  35۰در فاصله  تا هدف tگلوله  نزمان رسید داشتن)با 

متشر   ۲برخورد گلوله بشه هشدف کشه    خطا که  Xاندازه فاصله  توان یمبه راحتی  باشد یمثانیه  بر

 (.را تعیین کرد باشد یم
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روسی نصب گرديشده   S.V.D تیرانداز تککه در روی اسلحه  Pso-1برای تنظیم دوربین اپتیکی 

مشابه با مشخصات )به سوی هدفی  گیری هدفو  روی نشانهبايد برای  تیرانداز تکنیروی است 

دوربشین اپتیکشی ضشد     Pso-1)دوربین  باشد یم در حال حرکتکه  (صفحه قبل در هدفحرکت 

 دراپتیکشی اسشتفاده ششده     یهشا  نیدوربش  نيتر معروفآبی است که با گاز ازت پر شده و يکی از 
سشوی  بشه   رویقراولش برای تصشحیح دوربشین و    و (استروسیه  تیرانداز تکنیروهای  یها اسلحه

 یبنشد  درجشه  ۶خشط  هشدف در   تصوير پايیندر ) درتنظیم ک ۶خط را در روی دوربین بايد هدف 

 یهشا  هيزاوبه سوی  قاعدتاا ديده شده در دوربیندر اين وضعیت هدف  گرفته است( دوربین قرار

 .کند یمشده است حرکت  یبند درجه Pso-1( در دوربین ۸صورت عدد هشت )به وسط که 

 (.کند یمدوربین حرکت هشت شکل  یبند درجه (۸) یها هيزاوزير حرکت هدف را به سوی  تصوير)

 

 

 (.دهد یمش نشان داخلی یها یبند درجهرا با  یروس Pso-1 تصويرهای پايین دوربین اپتیکی معروف)
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را  اش اسشلحه دوربین اپتیکشی   تیرانداز تکنیروی در صفحه قبل شده  توضیحات دادهبا توجه به 
سمت به را و گلوله  گیری نشانهئی به سمت هدف جا جابهبدون حرکت و تنظیم کرده و اسلحه را 

در حشال  کشه   یخواهد بشه هشدف  ب تیرانداز تکدر چنین مواقعی اگر بنابراين ؛ کند یمشلیک  هدف
را  اش اسشلحه دوربشین اپتیکشی    یبنشد  درجهشلیک کند بايد خطوط  باشد یمئی جا جابهحرکت و 

بخواهد به صورت  تیرانداز تکنیروی کند، اگر هدف تنظیم ئی جا جابهو نسبت به سرعت حرکت 
مطابقشت  ئی هشدف  جشا  جابهبا حرکت و  را اش اسلحهئی جا جابهو حرکت  مثالاعمل کند ديگری 

و گلوله ششلیک ششده   آورد  مین به دست گیری هدفاين نتیجه مثبتی از دهد و به هم قفل کند 
 نیدر حش بخواهشد   تیرانشداز  تکنیروی اگر  .کند ینماصابت  شهدفرفته و به خطا وی به توسط 
با حرکشت و  و  باشد یمکه در حال حرکت پیاده دشمن نیروی ی بدن با قسمت به  گیری نشانه
و گلولشه   کنشد  یمش و پشايین پشرش    با  متبه سوی اسلحه در اين حال کند تنظیم او ئی جا جابه

 .کند ینماصابت به هدف رفته و خطا  تیرانداز تکنیروی 

در  یهشا  هشدف سوی برای شلیک به  ای حرفهزبده و  تیرانداز تکنیروهای گذشته  یها جنگدر 
در يشک  و خشود را در سشطح افشق     یا اسلحه بودند ئیجا جابهو در حال حرکت  که جبهه دشمن

 «پشوتین »حرکشت  آن را  تیرانشداز  تشک کشورهای غربی نیروهشای   درکه  دادند یمحرکت امتداد 
 .نامند یماسلحه 

 اش اسشلحه بند خود کمین مخفی در موضع و در حالت درازکش  تیرانداز تکنیروی بعضی اوقات 
و ششلیک   روی نشانهقصد  باشد یمدر سطح افق که ده و به هدفی یپیچانخويش را به دور دست 
سشطح   ا پشوتینش بشه  راستش را از بدنش دور کند و بش پای او بايد برای اين منظور  ،گلوله را دارد

بشه راحتشی   در اين صورت او  ،و پای چپش را به سمت بدن خود جمع کند وارد کردهفشار زمین 
بشه سشمت نیروهشا متخاصشم     و  قشرار داده و تنظشیم کنشد   افشق  سشطح  را در  اش اسلحه تواند یم

 .کندگلوله و شلیک  گیری نشانه

در حشال  که  یفاهدسمت ابه  گیری نشانهو تمرين برای تیر  های میداندر  تیرانداز تکنیروهای  
 .کنند یماستفاده حرکت سیبل در حال  ژیولواز تکن باشند یمحرکت 

تیشر پیششرفته    هشای  میدانکه از  شود ینماين امکان میسر  تیرانداز تکنیروی برای البته همیشه 
و قشرار داده  روی جريان حرکت آب رودخانشه  در هدفی را  تیرانداز تکنیرو بنابراين  ،استفاده کند

بشه   تیرانشداز  تشک توسشط   کنشد  یمو حرکت  جا جابهرودخانه آب جريان وقتی که هدف با حرکت 
 .شود یمگلوله و شلیک  روی نشانه شسوي
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رودخانشه و گذاششتن   سشبکی بشر روی آب    پنبشه  چشوب تکه تخته و يا  دادنقرار  با توان یم مثالا)

قابشل   تیرانشداز  تکاز فاصله دور برای نیروهای  که یطوربه ی اين جسم شناور عالمتی در با 

به دنبال ماشین بسته و در حالی که اتومبیل  یهدف توان یماينکه و يا استفاده کرد  مشاهده باشد

 (.کرد و شلیک گلوله یرو نشانهن آن بر روی زمین است به سمت آن کشیددر حال حرکت 

 تیرانشداز  تشک از سشوی  و کوتشاه  ف در حال حرکت بايد خیلی سشريع  اهدابه  روی نشانهشلیک و 

ئی اسشلحه کوتشاه و سشريع باششد زمشان کمتشری       جشا  جابشه و صورت گیرد و هر چه اين حرکشت  

و برای اين منظور  گردد یمنتايج بهتری دستگیر وی و  کند یم روی نشانهصرف  تیرانداز تک

هدف متحرک انجام دهد تا جائی سوی برای شلیک به را زيادی  یها نيتمربايد  تیرانداز تک

بشه  اتومات و بدون فکر کردن و فقط از طريق حس بینايش  به صورتبتواند  تیرانداز تککه 

 و دقیق خشود  مؤثرو با شلیک  کند روی نشانهدر حال حرکت دشمن  نیروهایسوی سمت و 
هشر  ی بشرای  ئجا جابهشلیک به هدف در حال حرکت و  و روی نشانهالبته  .ا از بین ببردرآنها 

و فقط با تمرين و صرف زمان زياد به اين است سخت و مشکل  یکار تازه تیرانداز تکنیروی 

 .د کردنخواهدست پیدا و تجربه توانائی 

 35۰از فاصشله   روی نششانه قصد شلیک و  تیرانداز تکنیروی نبرد جنگ و  های میداناگر در 

 فاصله تقريبینبرد  های میدان)در  داشته باشد رای ئجا جابهو  متری به هدف در حال حرکت

و اپتیکی بدون استفاده از دوربین  تواند یم( او باشد یم متر ۴۰۰تا  35۰ جنگ  جبهه مابین دو
بشه فاصشله    اش اسشلحه  )سشايت مکشانیکی(   مگسشک با استفاده از شکاف درجه و نوک فقط 

به هدف او گلوله  قطعااکه  انجام دهدرا  گلولهو شلیک  گیری نشانهمشخصی در جلوی هدف 

 .کند یماصابت  شمورد نظر
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با استفاده از شکاف درجه و متری  35۰از فاصله  تیرانداز تکنیروی  روی نشانهو  گیری هدف پايین)تصوير 

 (دهد یمرا نشان  باشد یمئی جا جابهدر حال حرکت و که  ینیروی متخاصمسمت به نوک مگسک اسلحه 

 

2

1

3
4

 
 :باشد یممشخصات تصوير با  به شرح زير 

 .را نشان داده استهدف ی ئجا جابهو حرکت سمت  .1

در نظر  در جلوی هدفو در فاصله معین که  اسلحهمگسک حرکت ی ئجا جابهو جهت  .۲
 .شده استگرفته 

 .باشد یم هدفئی جا جابه خط سیر وارتفاع  .3

 .باشد یم حرکت نیروی متخاصم )هدف(و جهت مسیر  .۴
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گلولهاسلحهپروازسیرالستیکب

بهترين باشد  روی نشانهاگر از هر جهت هم در فنون تیراندازی و  تیرانداز تکماهرترين  گويند می
ی تیرانشداز  تشک نیشروی  ندانشد او  آن را  اتو محاسشب در هشوا  پرواز گلوله سیر علم بالستیک  ولی

 .گردد ینمماهری 

تیشر باششد ولشی از او     هشای  میشدان همیشه در حال شلیک و تیراندازی در  تیرانداز تکنیروی اگر 
گلوله  حتمااشلیک کند  یمختلف و از فاصله مشخص به هدفمناطق بخواهند در شرايط طبیعی 

 حتمشاا امشا او   کند یمبه هدف اصابت  اش گلولهتیر  های میدانگرچه گاهی در  .رود یمخطا او به 
ندارد و جنگ را  های میداندر ف متحرک و يا هدف ديده شده ناگهانی را اهداتوانايی شلیک به 

 .رود یمخطا نسیم و حرکت کم باد گلوله او به  نيتر کوچکبا يا 
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را نشان داده  گردد یمگلوله که باعث افت سرعت و برد  یها علتبا  حرکت سیر پرواز گلوله و تصوير در ) 
نیروی بازدارنده مقاومت هوا TR نیروی جاذبه و qسرعت اولیه گلوله و  V نجايدر ا استشده 

0  زاويه
 (.باشد یمشلیک گلوله 

نداند آن را و جدول محاسباتی بالستیک در هوا پرواز گلوله علم بالستیک  تیرانداز تکنیروی اگر 
پشیش آمشده در    ی، گشاهی اوقشات خطاهشا   دمش آخواهشد  از کار در ن یا زبدهی ماهر و تیرانداز تک

 .باشند یم ريناپذ جبران واقعاانبرد  های میدان
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 جلد دوم -انداز )اسنايپر( تیر تک   □      1۷۲

 :باشدد  یمچنین پروازش تا اصابت به هدف حرکت در مسیر گلوله سیر حرکت در علم بالستیک 
در داخشل جشان لولشه     گلولهوقتی پس از چکاندن ماشه توسط تیرانداز، گلوله شناخت و عملکرد 

کشه   کنشد  یمش شروع به سشوختن  موجود فشنگ باروت بر اثر انفجار چاشنی و داشته باشد قرار اسلحه
 در پششته گلولشه  فششار زيشادی   ، بر اثر تولیشد ايشن گازهشا    کند یمتولید از خود گازهای زيادی گرما و 
کشه   ششود  یم در هواگلوله  سیر پروازباعث حرکت و که آيد  می به وجودکانال لوله اسلحه  ( در)مرمی

و  گلولشه انتهای مسشیر حرکشت   تا اين شکل پرواز  و استهندسی سهمی شکل  بهگلوله اين حرکت 
 ز قشوانین فیزيشک و  هشدف ا بشه   شاصشابت گلوله تشا  علم بالستیک و پرواز  ،ادامه داردبه هدف اصابت 

ايشن قشوانین را دانسشته و در     تیرانشداز  تشک  نیروهشای   زم اسشت  .کند یمرياضی خاص خود استفاده 
 بشه وجشود  و تغییشرات  موجشود در طبیعشت   شناخت و آگاهی اثرات  ،دنرا لحاظ کنآنها  محاسبات خود

و آمشده از ايشن تغییشرات     بشه دسشت  نتشايج  و گلولشه   و حرکشت سیر پشرواز  بر  اثراتناشی از اين آمده 
در ايشن مشوارد را   بايشد   تیرانشداز  تکنیروی است که  هدف هبگلوله دقیق بر اصابت آنها  ریتأثشناخت 
 15۰بشه ازای هشر   هشم  هوا  دماارتفاع اندازه ش يبا افزادر مناطق کوهستانی مثال  به طور ،بگیردنظر 
کمتشر  هشم   هشوا رطوبشت   اتو به علت سردی هوا در ارتفاعش  ابدي یماهش ک گراد یسانتدرجه  1متر 
غلظشت  انشدازه   مقشدار  وحالشت معکوسشی دارد   نسبت بشه افشزايش ارتفشاع    هوا تراکم البته  و شود یم

 .شود یمهم متغیر در هوا سیر پرواز گلوله اين شرايط  با گردد یمکمتر هم مولکولی هوا 

پشايین  هشدفی در  به  یکوه یبا در جايگاهی از  یتیرانداز تکنیروی  اگر کوهستانیطق ادر من
و يشا اينکشه در   ششلیک گلولشه کنشد     کشوه  با سمت هدفی در به کوه از پايین  برعکسو يا کوه 

 یها گلولهسیر پرواز  نيا ،انجام دهدگلوله با ی کوه شلیک مستقیم در مسطح صاف و  مناطق
ششلیک   ،باششند  یم متفاوتمتغیر و  گريبه همدنسبت  انجام شده یها گیری هدفو شده شلیک 

و گرمای ظهر خیلی با هشم متفشاوت    یصبحگاهدر هوای خنک  تیرانداز تکگلوله توسط نیروی 
تمشامی   ششوند  یمدر هوای بارانی و هوای خشک حرکت پرواز گلوله بسیار با هم متفاوت  .است
حشال اگشر نیشروی     .حرکشت گلولشه دارد  سشیر  بالسشتیک  همگشی بسشتگی بشه علشم      ها علتاين 
گلوله شلیک نداشته باشد گلوله پرواز سیر علم بالستیک  بهکامل  آشنايی و اطالعی تیرانداز تک
 .کند ینمه هدف اصابت بگلوله وی  است و دهيفا یباو 

رفشتن و  خطشا  بشه  باعشث  آنهشا   که ندانسشتن  وجود دارددر علم بالستیک  هم ديگرخیلی مسائل 
در بالسشتیک  . )توضیح کامشل علشم   گردد یمدر اتمسفر هوا  يشگلوله از مسیر سیر پرواز انحراف
جزئی بشرای دوسشت داران و    به صورتفقط  باشد یمکتاب سخت و دور از بحث اين کتاب اين 

 (.شود یممدافعین وطنم شرح داده 
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 1۷3      □      گلوله اسلحهبالستیک سیر پرواز 

 

و مطالعده  در سه مرحله مورد بررسدی  کلی همیشه  به طورگلوله  پرواز حرکتعلم بالستیک 

 :ردیگ یمقرار 

توسشط  اسشلحه  که ماشه  ردیگ یمصورت  هنگامیدر اين  بالستیک داخلی حرکت گلوله: .1
و کانشال لولشه   بشاروت در فششنگ   ناشی از سشوختن  و گاز  شود یمتیرانداز چکانده نیروی 
لولشه  از انتهشای  را )گلولشه(  مرمشی  آمده  به وجودگاز ناشی از فشار و  کند یمعمل اسلحه 
 گیرد. قرار مورد بررسی و مطالعهکه  دارد یموا چرخشی به حرکت اسلحه 

خروج  هنگام، از مرمی فشنگبه رفتار و مشخصات حرکت  بالستیک خارجی حرکت گلوله: .2
 .دهند یممورد بررسی و مطالعه قرار را از دهانه لوله اسلحه تا لحظه اصابت به هدف مرمی 

گلولشه   کاز لحظه تشر   در فضات گلوله کحرو مطالعه  درباره :حرکت گلوله بالستیک نهایی .3
نحشوه اثشر   همچنین و آن به هدف و يا اصابت ا در هوت آن کتا خاتمه حراسلحه دهانه لوله از 

 .دهند یممورد بررسی و مطالعه قرار اصابت گلوله به هدف را هدف ناشی از و شدت تخريب 

انرژی آزاد شده ناشی از انفجار چاشنی و سوختن باروت در داخشل پوکشه فششنگ     شلیک گلوله:
کانال لوله  ( ازانداز نارنجک یها در سالح نارنجک شلیک يامرمی فشنگ )و حرکت پرتاب باعث 
 ششدن وارد  حین چکاندن ماشه اسلحه توسط تیرانشداز و حرکشت گلنگشدن و    در ،گردد یماسلحه 

از  ،ششود  یمش موجشود در فششنگ   سوختن بشاروت   عثباضربه سوزن گلنگدن به چاشنی فشنگ 

شدن پوکه م متورکه باعث آيد  می به وجودباروت مقدار زيادی گاز در پوکه فشنگ اين سوختن 
تا از خروج گشاز از پششت    چسباند یملوله اسلحه داخلی جان به ديواره پوکه را و  گردد یماسلحه 
بشا   ششود  یمش پوکه هم آزاد از کانال لوله اسلحه و با اتمام فشار و خروج گاز  شودجلوگیری پوکه 

 بشه وجشود  هشای  تحت فششار گاز است که اين مرمی  )گلوله(فشار گاز تولید شده در پشت مرمی 
موجشود در   یهشا  خشان درگیر شدن مرمی با ناشی از که خود را دورانی حرکت در جان لوله  آمده

در چرخششی زيشاد    و سپس مرمی از لوله اسلحه با فشار و سرعت کند یمرا آغاز  استجان لوله 
)چشرخش مرمشی در لولشه اسشلحه      .ديآ یملوله اسلحه در هوا و اتمسفر به حرکت در  رأسمسیر 

لولشه   یهشا  خشان باشد که اين ناشی از جهشت گشردش گشام     گرد چپو يا  گرد راستممکن است 
 (.باشد یمگردش خان از چپ به راست اغلب روسی  یها سالحدر  باشد یماسلحه 

ئی جشا  جابشه باروت در داخل پوکه و حرکت مرمی به جلو باعث حرکشت و   از سوختنناشی فشار گاز  
 یالعملش  عکشس  ینیشوتن هشر عملش    سوم)قانون  .شود یماسلحه به عقب و قندا   بدنه ینینش عقبو 

اتومشات هنگشام ششلیک گلولشه سیسشتم       یهشا  اسشلحه در  (در خالف جهشت آن  ومساوی با آن دارد 
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 جلد دوم -انداز )اسنايپر( تیر تک   □      1۷۴

 تحت اثر فشار گشاز ناششی   اسلحه )منظور گلنگدن و ابزار متحرک سیستم چکاننده اسلحه(مکانیکی 
کششیدن پوکشه توسشط نشاخن     همزمشان  ن گلنگشدن و  تباعث عقب رفقرار گرفته و سوختن باروت  از

از خششاب   یفششنگ ديگشر  در همین حشال  و  شود یماز جان لوله به بیرون و پرتابش فشنگ کش 
کالشنیکف و اسلحه  روسی مانند یها اسلحهدر  ،شود یمبرده اسلحه جان لوله سمت به اسلحه 
مقداری از فشار گاز باروت سوخته شده در جان لوله از طريق سشوراخ ريشزی    S.V.D تیرانداز تک

خشود   حرکشت با پیستون  اين دارد به طرف پیستونی حرکت کرده و قراراسلحه لوله  جدارکه در 
با توجه به اينکه گاز ناشی از سشوختن بشاروت    دهد یمحرکت گلنگدن را انجام عقب بردن عمل 

آ ت متحشرک اسشلحه در تمشاس     ابشزار و بشا   میرمستقیغ به طورکه با مقداری دود همراه است 
همشین علشت اسشت    به ) .شوند ینمکثیف دود قرار گرفته و  ریتأثتحت اين ابزار کمتر و  باشد ینم

غربشی در  سشاخت کششورهای    یهشا  اسشلحه  بشرعکس روسشی   یهشا  سشالح چکاننده  سیستمکه 
 (.کند یم خراب و گیرکمتر جنگ و نبرد  های میدان

با وارد آمدن ضربه سوزن به چاشنی و سوختن گاز باروت در داخل پوکه فشنگ که در جان لوله 

% درصد از انرژی آزاد ششده از سشوختن بشاروت صشرف از جشا      ۲5 - %35 تقريباا قرار دارداسلحه 

 و )عمشل اصشلی(   گردد یمدر کانال لوله اسلحه و کندن و حرکت مرمی فشنگ در جهت حرکت 

سشوختن بشاروت صششرف    از% درصشد از انشرژی آزاد ششده ديگشر هشم در مرحلشه دوم       15 - ۲5%

و ئی جا جابهو حرکت و  داخل کانال لوله یها خان یها یبرجستگبا مرمی و درگیری اصطکاک 

 .گردد یمکانال لوله اسلحه در داخل و گلوله( به جلو )مرمی 

 پوکه ،صرف گرم شدن لوله اسلحهاز سوختن باروت ناشی تولید شده مقداری از انرژی همیشه  

( شود یمناخن فشنگ کش  متحرک اسلحه )منظور پیستون و گلنگدن و یها قسمتو  ،و مرمی

، در هشر صشورت   رود یمبه هدر  باروت یها دانهنسوختن کامل هم به علت انرژی و مقدار کمی 

موجود در پوکه فششنگ پشس از خشروج گلولشه از کانشال لولشه        % از انرژی باروت۴۰مقدار  تقريباا

 .شود ینماستفاده از آن و  رود یم دربه ه يا از دست داده و یبه شکلاسلحه 
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 1۷5      □      گلوله اسلحهبالستیک سیر پرواز 

 

نششان  را  متحشرک  سشتون یو پروسی را با گاز باروت  یها اسلحهاتومات  ستمیس کار کردن)در تصوير پايین 

 است(شده داده 

 

 :باشد یمبه شرح زير  (با )تصوير و پیستون مشخصات کارکرد سیستم اتومات اسلحه را با گاز باروت 

 کانال لوله اسلحه. .1

 گلوله(.) یمرم .۲

متصشل بشه دسشتگاه     گاز به سمت پیسشتون برش افقی کانال لوله اسلحه و مجرای خروج  .3

 .چکاننده و گلنگدن

فشار سوختن باروت به پشت مرمی  از برش افقی کانال لوله اسلحه جای که فشار گاز .۴

 .کند یموارد 

 .به سمت پیستون اتاقک محل جمع شدن گازهای ورودی .5

 .راند یمگلنگدن اسلحه را به عقب دستگاه موجود پیستونی که با فشار گاز  .۶

 دی به پشت پیستون.وور یگازها .۷

 .کنند یمبه سمت بیرون از کانال لوله اسلحه پرتاب  ( را)مرمیی که گلوله يگازها .۸
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 تقريبشاا و اين مشدت زمشان    ردیگ یمکمی صورت بسیار اسلحه در مدت زمان از شلیک گلوله همیشه 

   .باشد یمثانیه  ۰۰1/۰ - ۰۶/۰ برابر با

 :ردیگ یمصورت  کلی)سیکل(  شلیک گلوله در چهار پریود

 مرحله پريود تقريبی. 

 مرحله پريود اولیه يا اصلی. 

 مرحله پريود دوم. 

 مرحله پريود سوم يا آخرين مرحله پريود. 

و  کردهکه باروت شروع به سوختن در پوکه فشنگ  گردد یماز زمانی آغاز  :مرحله پریود تقریبی

و مرمی فشنگ را از  کند یمده و تولید گاز در پوکه يباروت که سوخته گرداندازه تا آخرين مقدار 

 .نامند یمی بيتقر دويرپرا  دهد یمحرکت  جا کنده و به داخل جان لوله

مقدار زيادی گاز  سوزد یمکه باروت در جان لوله اسلحه  یدر مدت زمان کوتاه فشار اولیه: 

 و رویش ن ،باششند  یمش موجود در پوکه فشنگ از سوختن باروت ناشی همگی ه ک کند یمتولید 

برابر  اولیه مقدار فشار ،نامند یمفشار اولیه  راتولید و بر مرمی اثر کرده  هااين گاز کهفشاری 

بر سانتی مترمربع است که بستگی به نوع و فشرم خشان لولشه     کیلوگرم kg/cm25۰۰ - ۲5۰  با

که بر اثر  سازند یمرا از جنس فو د سخت  ها اسلحهداخل لوله  یها خان یها یبرجستگاسلحه )

وزن و سشختی جشنس   بشه  و ( ششوند مکرر سشائیده ن  یها کیشلمرور زمان و استفاده از اسلحه و 

بسشتگی   شود یمی ساخته ا برنجيو  یمرمی فشنگ که اغلب از جنس فلز سرب و با روکش مس

مرمی )گلوله( در مدت زمشان بسشیار کوتشاهی بشا      با سوختن باروت موجود در پوکه فشنگ .دارد

داخل لوله اسلحه اسشت در کانشال    یها خانوجود سرعت زياد و با حرکت چرخشی که ناشی از 

)وجود خان داخل لوله اسلحه باعث ايجاد حرکت چرخششی   .شود یمبه حرکت لوله اسلحه وادار 

 ودر اتمسشفر هشوا    گلولشه  پايداری ژيروسکوپیباعث  و اين حرکت چرخشی گلوله شود یمگلوله 

 هشا  اسلحه در لوله ها خانجهت گردش ، شود یمدر تیراندازی با سالح  گلوله افزايش برد و دقت

 (.شده است گرديده تقسیم گرد راستو  گرد چپبه دو نوع 
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 نشان داده است(آن را به  مربوطه یها یمنحنو در لوله اسلحه پريود پرتاب مرمی  همرحلچهار )در تصوير زير 
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مرمشی  پريود اصشلی يشا اولیشه از ششروع حرکشت      مدت زمان مرحله  :مرحله پریود اولیه یا اصلی
 فششنگ  تا لحظه اتمام سوخته شدن تمامی باروت موجشود در پوکشه  اسلحه  در جان لوله (گلوله)
بايشد  باروت تا لحظه خشروج مرمشی از کانشال لولشه اسشلحه      موجود اندازه و تمامی مقدار  باشد یم

 سوخته شوند.

 باششد  ینمش وقتی سرعت حرکت گلوله در کانال لوله اسلحه هنوز زياد اولیه هنوز مرحله پريود  در
گشاز  ، هرچشه حجشم   ابدي یمناشی از سوختن باروت به سرعت افزايش موجودی مقدار حجم گاز 

با سرعت بیشتری افزايش گاز هم شده  تولیدمقدار فشار  گرددپوکه زياد  داخلدر  مرمی و پشت
kg/cm اسشلحه تشا  در پوکه فششنگ  گاز فشار افزايش اين مقدار و  ابدي یم

کیلشوگرم بشر    ۲9۰۰  2
و ايشن   گوينشد  مشی  «مشاکزيمم فشار » پشت مرمیدر تولید شده  فشاراين و به  استسانتی مربع 

در کانشال   cm۴-۶  به طشول  یا فاصله جنگی در مسیر و یها اسلحهدر گاز مقدار فشار ماکزيمم 
 .گردند یمتولید لوله اسلحه 

در لولشه  کنده شدن مرمی از پوکه و حرکت آن در جان لوله حجم محفظشه گشاز   از جا با همیشه 
ی ئدر انتهشا و  گشردد  یمش کمتشر  هر لحظشه  فشار گاز باروت آن  برعکسو  شود یمزيادتر اسلحه 

مشاکزيمم  انشدازه  مقدار  3/۲ برابر باچیزی  تقريبااگاز حرکت مرمی در لوله اسلحه فشار ماکزيمم 
 .کند یمفشار اولیه گاز تقلیل پیدا 
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مسیر مشارپیچ   یها یبرجستگدر اثر فشار گاز تولید شده و چرخش ناشی از سرعت حرکت گلوله 
 بشه  بشاا يتقردر جان لوله اسلحه هر لحظه افزايش يافته و در پايان ايشن مرحلشه   موجود  یها خان
موجشود در کانشال لولشه     یها خانتعداد  ضمنااو  کند یماولیه مرمی دست پیدا  سرعت ۴/3 دارمق

 یشناسش  جشرم )در  .که در روی بدنه مرمی )گلوله( شیارهای ظشاهر گشردد   شوند یماسلحه باعث 
پی به نشوع   توانند یمنیروهای پلیس با مشاهده مرمی فشنگ و شیارهای ايجاد شده بر روی آن 

 (.دنبربجنايت  جرم و اسلحه مورد استفاده شده در صحنه

هنگشام   ( درکه گلوله )مرمشی  شود یمباعث  موجود در لوله اسلحه یها خانشکل چرخشی  ریتأث
و سشرعت  کنشد  خروج از دهانه لوله اسلحه با حرکت چرخششی )دورانشی( بشه دور خشود حرکشت      

، باششد  یمش مرمی و محور طولی  رأسبه دور گلوله حرکت دورانی جهت و پیدا کند  یآور سرسام
اتمسفر حرکت دورانی گلوله به دور محور خود باعث ثبات حرکت گلوله در مسیر سیر پرواز او در 

و از  مانشد معلق بدر هوا خود که گلوله در مسیر سیر پرواز  گردد یمباعث همچنین و  شود یمهوا 
 .نشودمنحرف توسط تیرانداز شده حرکت در نظر گرفته یر سم

از سوختن تمامی بشاروت تشا خشروج و    ه کاست پريود مدت زمانی مرحله  اين :مرحله پریود دوم
گاز تولید ششده از سشوختن   دوم در مرحله پريود ، گردد یمشامل پرواز مرمی از کانال لوله اسلحه 

وارد زيادی و به مرمی فشار  گردد یماما قدرت فشار و گرمای گاز بیشتر  رسد یمباروت به پايان 
اسلحه باروت، مرمی )گلوله( در درون کانال لوله حاصله از سوختن گاز زياد در اثر فشار و  کند یم

 یهشا  خشان بشا  ششدن  درگیشر  بشا   شود یمدر اينجا حرکت مرمی همراه  .کند یمشروع به حرکت 
( شوند یمباعث حرکت چرخشی و دورانی مرمی  مارپیچی درون لوله اسلحه که یها یبرجستگ)

برابشر   دقیقااقطر مرمی )گلوله(  باشند یممماس هم و با آن هم قطر که داخل کانال لوله اسلحه 
تولیشد ششده از انفجشار بشاروت      اسلحه، در نتیجه گاز لولهقسمت فرورفتگی جداره داخلی با است 
از حرکت مرمی از دهانه لوله اسلحه خشارج گشردد و بنشابراين    قبل  از کنار گلوله عبور کند و تواند ینم

از جشا و  گلولشه  و کنشدن  ئی جشا  جابهصرف حرکت و  ها باروتتمامی فشار حاصله گاز ناشی از انفجار 
 یهشا  کارخانشه همیششه توسشط    .گشردد  یملوله اسلحه دهانه به سمت جلو و خروج مرمی از حرکتش 
نظشر  در  (برجسته )منظور خان لوله اسشت  یها قسمتاز قطر کمی بیشتر قطر مرمی فشنگ  سازنده
بشه   هشا  یبرجسشتگ را که با ايشن   مرمی(گلوله )و فشار گاز ناشی از احترا  باروت  شود یمگرفته 

و سشرعت حرکشت گلولشه     رانشد  یمش اسلحه به جلشو   یها خانشدت درگیر است در مسیر مارپیچ 
مقشدار سشرعت مرمشی در    ساخته ششده   یزن گلوله ها سالحدر تمامی  ،دهد یم)مرمی( را افزايش 

، در ايشن  باششد  یمش مرحله و زمان خروج از جان لوله کمتر از سرعت اولیه مرمشی در ششروع آن   
 .ابدي یمبه سرعت کاهش باروت مرحله فشار گاز 
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kg/cm مابین خان دار مختلف مقدار فشار گاز باروت یها اسلحهدر لوله 
کیلوگرم بر  3۰۰-9۰۰ 2

ايشن مقشدار انشدازه را در    اغلشب  و کارخانه جات سازنده اسلحه  باشد یمدر نوسان سانتی مترمربع 

 .کنند یمکاتالوگ اسلحه درج 

مرحله پس از اثر »پرتاب گلوله به اين مرحله پريود  :پریود سوم یا آخرین مرحله پریودمرحله 

کشه   ششود  یمش مدت زمان اين مرحله پريود از هنگامی ششروع  و  نامند یمهم  «گازها تولید شده

بشه   فشار گازهای تولید شده بر مرمشی فششنگ  زمان  ومرمی از کانال لوله اسلحه خارج گرديده 

از تولیشد ششده    یخروج گازهشا مرحله و در  پريوداين ، در مدت زمان رسد یم حد خود نيتر نيیپا
بیشترين مقدار سرعت  .دارندرا متر بر ثانیه  m/c ۲۰۰۰-1۲۰۰بر کانال لوله اسلحه سرعتی بالغ 

از دهانه لوله  یمتر یسانتدر مرحله سوم در فاصله چند ده  )ماکزيمم( مرمی از کانال لوله اسلحه

که فششار گشاز بشاروت بشر تشه مرمشی        شود یممرحله در زمانی تمام  نيا ،ديآ یم به دستاسلحه 

 .گرددبرابر يکی و در طبیعت منطقه مذکور موجود اتمسفر اسلحه با فشار مقاومت هوای  (گلوله)

هنگام خروج از دهانه کانال لوله مرمی در که  گويند می یبه سرعت :)مرمی( سرعت اولیه گلوله 

در نظشر   تقريبشی  بشه صشورت  را سشرعت اولیشه مرمشی    همیششه  ، شود یماسلحه به بیرون پرتاب 
البتشه کمشی کمتشر از     وکانال لولشه اسشلحه   مرمی در داخل ی که بیشتر از سرعت داخل رندیگ یم

پارامترهشای  يکسری محاسبه  بامرمی )گلوله( سرعت حرکت اين ، استسرعت ماکزيمم مرمی 

سرعت گلوله اسشلحه را   حتمااساخته شده  یها اسلحه، در کاتالوگ تمامی ديآ یم به دستعملی 

 .کنند یمو معلوم مشخص  تیرانداز تکنیروهای برای هم 

جنگی هر اسشلحه  برجسته خصوصیات  نيتر مهماسلحه يکی از مدل سرعت اولیه گلوله هر نوع 

گلوله( مقدار اندازه مسافت و برد نهشايی مرمشی   ) یمرمبا افزايش مقدار سرعت همیشه  .باشد یم
( و نیروی ثقل زمین اتمسفر هوا فشار ،رطوبت اطراف )باد، یمحیطعوامل و  ابدي یمهم افزايش 

 .شود یمکمتر  مرمیبرد در نتیجه و اثر گذاشته   در فضامرمی  حرکتسیر  بر

 عوامل زیر بستگی دارد: ( بهاولیه گلوله )مرمیمقدار اندازه سرعت کلی  به طور 

 .طول لوله اسلحه 

 .وزن گلوله )مرمی( فشنگ 

 ،حرارت و رطوبت مقدار باروت موجود در فشنگ. درجه وزن 

  باروت موجود در فشنگ.اندازه تراکم مقدار 
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  کانال لوله اسلحه. ( داخلها خان)طول گام  یها خاننوع و تعداد 

  داخل لوله اسلحه. یها خاناندازه ارتفاع 

 یها خاندارای اسلحه به همان نسبت باشد  ترلوله اسلحه بلند طولهرچه  :طول لوله اسلحه
پششت  بشر   کانال لوله اسلحهمقدار زمان بیشتری فشار گاز تولید شده در و  باشد یمبیشتری 

دورانی شروع به چرخش اسلحه لوله  یها خان ریتأثو گلوله تحت  گذارد یمگلوله )مرمی( اثر 
 ،گردد یمبیشتر موجود  یها خاننسبت به تعداد سرعت گلوله و برد آن  و کند یمبه دور خود 

فشنگ هم زياد باشد سرعت موجود در و مقدار اندازه باروت  باشد بلندلوله اسلحه  طول اگر
هر چه وزن و اين سرعت گلوله رابطه مستقیمی با وزن گلوله دارد  گردد یماولیه گلوله زياد 

 و بشرد  تشر  مششکل شتر و بازداشتن آن یبز ینهم آن حرکت بیشتر باشد سرعت  مرمی(گلوله )
بايشد از   تشر  نیسنگگلوله در آوردن حرکت به اما برای  .گردد یمافزايش  نیزهم گلوله  نهايی

 .کرد ( استفادهدر پوکه باروتمقدار اندازه ) نیروی بیشتر

فششنگ بشا   پوکشه  در  دباروت موجواندازه وزن  اين تغییر مقدار تغییر مقدار وزن باروت فشنگ:
از مقدار تولید شده گاز ناشی از سوختن باروت رابطشه مسشتقیمی دارد و هرچقشدر گشاز بیششتری      

و اين حجشم   گردد یمتولید شود فشار گاز هم در جان و کانال لوله اسلحه بیشتر سوختن باروت 
گشرم ششدن    دمشا بشا افشزايش    .شود یمتولیدی گاز زياد باعث افزايش سرعت اولیه گلوله اسلحه 

آمشده ناششی از سشوختن بشاروت هشم بیششتر        به وجشود  هایباروت موجود در فشنگ اسلحه گاز
مقشدار  و ايشن افشزايش    شوند یمتولید شده هم ماکزيمم  هایو مقدار افزايش فشار گاز گردند یم

و  گشذارد  یمش اثشر افزايششی    آمده بر سرعت اولیه و برد گلوله اسلحه هم به وجودفشار گاز ه انداز
کمتشر و   ششده  گرمای باروت فششار گشاز تولیشد   و پايین آمدن مقدار اندازه با کمتر شدن  برعکس

 .گردد یم سرعت اولیه و برد گلوله اسلحه هم کمتر

اسشلحه   گیشری  هشدف و  روی نششانه در روی هم  یيها حیتصحبايد در با  با توجه به موارد ذکر شده 
 .داد انجشام درجه حرارت باروت فششنگ  نسبت به محیط اطراف و  ختلفم یدماهاتوسط تیرانداز در 

منشاطقی   در ،(باششد  یمش يکی  تقريبااآنها  قرار گرفتن محیط منطقه دما)البته گرمای باروت همیشه با 
باششد و اگشر ايشن رطوبشت در روی بشاروت داخشل        زياداتمسفر  یمحیط اطراف و هوادر که رطوبت 

در نتیجه گازهای تولیشد ششده در   آورد  میکرده و پايین  فشنگ اثر بگذارد زمان سوختن باروت را کم
 .کنند یماولیه گلوله را کمتر حرکت و سرعت  نديآ یم به وجودزمان کمتری جان لوله در 

www.takbook.com



 1۸1      □      گلوله اسلحهبالستیک سیر پرواز 

 

نسشبت بشه مقشدار    فشنگ پوکه در تراکم باروت اندازه مقدار  :تراکم مقدار باروت در فشنگ
 باروت بايد در حد مشخصی در پوکهاندازه دارد و اين مقدار حجم باروت بستگی کاملی اندازه 
اسلحه  ینینش عقبباعث فشنگ باروت در پوکه حجم  وتراکم اندازه د، مقدار زياد نباش فشنگ

موجود در  باروتاندازه با کم و زياد شدن مقدار  گردد یماسلحه  ترکیدن لولهحتی ( و لگدزدن)
ذرات  یهشا  انشدازه ، فشرم و  گشردد  یمهم کم و زياد  )مرمی(سرعت و برد گلوله فشنگ پوکه 
و در تعیشین  نقشش مهمشی دارنشد    سرعت سوختن باروت و تولید گاز بیشتر در فشنگ باروت 

 .دنگلوله اثر مستقیمی دار سرعت و برد

تعداد ذرات بشاروت  اندازه و مقدار نوع در وقت طراحی اسلحه سازنده اسلحه  جاتهمیشه کارخان
  .رندیگ یم نظردر ساخته شده اسلحه نوع و مدل برای تولید شده  یها فشنگرا در 

در هنگشام ششلیک گلولشه توسشط تیرانشداز و       :(زدن لگد) اسلحه در حین شلیک گلوله ینینش عقب
و ايشن   دهشد  یمحرکتی در خالف جهت حرکت گلوله انجام  اسلحه اسلحه، لوله از کانالخروج گلوله 

 .باشد یمضربه قندا  اسلحه به شانه و کتف و دست تیرانداز وارد کردن به صورت  ینینش عقب

( اسلحه بشه مقشدار زيشادی کمتشر از سشرعت اولیشه       زدن لگد) ینینش عقبسرعت همیشه مقدار  
 .استچون مقدار وزن گلوله نسبت به مقدار وزن اسلحه خیلی کمتر  باشد یمحرکت گلوله 

 باششد  یمکیلوگرم بر متر  kg/m ۲ از کمتر اغلب تیرانداز تک یها اسلحه ینینش عقبمقدار انرژی 
 کمشی )در اسلحه کالیبر بزرگ ايشن مقشدار   . کنند ینمو خطر و درد زيادی برای بدن تیرانداز وارد 

طشوری   )قندا ( اسلحه همیششه  ینینش عقبو قدرت مقاومت  ینینش عقبقدرت  (باشد یمبیشتر 
قشرار   ديگرکه هیچ وقت در يک خط و مسیر و در يک نقطه در جهت مخالف هم شود یمن ییتع
اين نیروها سر لولشه اسشلحه در    ریتأثکه تحت  دهند یمبا يکديگر دو قدرت تشکیل آنها  گیرندن

و سمت با  پرش کرده و گلوله شلیک شده از اسلحه از مسیر  طرف  بهحین شلیک گلوله کمی 
 .کند یمپیدا سیر پروازش کمی انحراف 

را  شاسلحه و قنشداق  هم تیرانداز تکنیروی اگر قندا  اسلحه به شکل صحیحی ساخته نشود و 
بشه   .گشردد  یماين انحراف بیشتر اندازه در دست نگرفته باشد مقدار  و صحیحی به شکل درست

 یهشا  حرکشت لوله اسلحه ششروع بشه    تیرانداز تکنیروی از اين در حین شلیک گلوله توسط  ریغ
آمدن ايشن نوسشانات ممکشن اسشت کشه لولشه        به وجوددر هنگام  کند یمو تولید نوسان انحرافی 

بشه هشر سشمت     توانشد  یماولیه منحرف گردد و اين انحراف  گیری نشانهو جهت اسلحه از حالت 
 و راست( باشد. چپ ،نيیپا )با ،
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باعث  اسلحه در هنگام شلیک گلوله ینینش عقبات نوسانات لوله و مجموعه اثر زاویه انحراف: 
 «انحشراف زاويشه  »کشه بشه آن    آورنشد  می به وجودرا  یا هيزاواينها  گیهمکه  شود یمی مشکالت

 اسشلحه در وقشت  ای است که مابین دو امتداد مسیر کانشال لولشه    زاويه انحراف زاويه و گويند می

گیری و با همین امتداد مسیر کانال لوله اسلحه پس از شلیک و خروج گلوله از دهانه لولشه   نشانه
 .گويند میزاويه، زاويه انحراف پرواز گلوله که به اين  باشد اسلحه می

که  گويند میمثبت  انحراف زاويهوقتی زاويه انحراف پرواز گلوله را  :و منفی زاویه انحراف مثبت
مسیر کانال  رأسبا تر از کمی هنگام پرواز گلوله مسیر کانال لوله اسلحه پس از شلیک و  رأس

کانال لولشه  وقتی که  گويند میآن زاويه انحراف منفی به  برعکسو باشد قرار داشته لوله اسلحه 
 .باشدقرار داشته از اسلحه از شلیک گلوله  پسمسیر لوله اسلحه  رأساز  تر نيیپااسلحه 

انحراف پرواز گلولشه  زاويه مقدار اندازه نبرد از بین بردن  های میداندر  تیرانداز تکبرای نیروهای 
جنشگ و نبشرد را    های میداندر و برای آنان حکم مرگ و زندگی را  باشد یمو حیاتی خیلی مهم 

 معمشول باششد  از حشد   ترزيشاد از مسیر کانال لوله اسلحه زاويه انحراف مقدار اندازه دارد چون اگر 
صشورت  و نبشرد  جنگ  های میداناگر اين اتفا  در و  رود یمخطا به وی شلیک شده گلوله  حتماا
چون احتمال مشخص شدن موضع مخفشی   خورد یمبه مشکل جدی بر  تیرانداز تکنیروی گیرد 

مشورد  را  اوو  نشد يآ یمش آنان در پس نابودی وی بر و وی توسط نیروهای متخاصم حتمی گشته 
 .دهند یمخود قرار و يا آتشبارهای ان تیرانداز تکهدف اصابت گلوله اسلحه 

 هشای  میشدان و جنگشی   یها اتیعمل دراسلحه پرواز گلوله برای از بین بردن اثرات زاويه انحراف 
اگشر نیشروی    بشرعکس را از بشین ببشرد، امشا     اش اسشلحه بايشد مششکالت    تیرانداز تکنیروی نبرد 
در کلشی   بشه طشور  يشا  صحیحی قنشدا  اسشلحه را در دسشت بگیشرد و      طرزبه نتواند  تیرانداز تک

پشرواز گلولشه هشم در    زاويه انحراف کند بتنبلی و کاهلی اسلحه و تمیز کردن نگهداری نامناسب 
 خواهد کرد.تغییر  حتماانبرد  های میدان

 تیرانشداز  تکنیروی  طقندا  اسلحه در هنگام شلیک گلوله توس ینینش عقباثر  شدنکمتر رای ب
 یها کارخانهکه توسط است پدهای  به صورتکه قندا  اسلحه تنظیم کننده سیستم از  توان یم

قنشدا  اسشلحه    عمودی و افقی و تنظیم کردن پدهای استفاده کرد شوند یمساخته  یساز اسلحه
در نهايت کمشک زيشادی بشه    تنظیم اسلحه و گرفتن و در  تیرانداز تکنیروی کمک مضاعفی به 
در کل شلیک گلوله از اسلحه با شروع حرکشت و سشرعت    ،کند یمشلیک گلوله تصحیح انحراف 

قندا  اسلحه اثر زيادی بر افزايش زاويه انحراف و در آخر بشر   ینینش عقبو  گردد یمگلوله آغاز 
 .گذارد یموی اثر شلیک گلوله اسلحه و  روی نشانهدقت 
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بالستیکخارجیحرکتگلوله

گلوله و خط سیر پرواز و اثر پیش رونده باروت  حرکت گلوله را پس از اتمام فشار گاز در اين علم

 جشدول  توانشد  یمش  تیرانداز تکنیروی خارجی بالستیک علم کمک  با ،کنند یمو بررسی محاسبه 

و فششار هشوای    دمادر فواصل مختلف با توجه به جهت باد و درجه را  اش اسلحهاز  شلیک گلوله

به سمت نیروهای متخاصم  گیری نشانهو  گیری هدفجهت و ديگر عوامل مورد نیاز منطقه نبرد 

 .کندو تنظیم را مشخص 

مرکز  باکه  باشد یمهندسی منحنی به صورت مشخصات خط سیر پرواز گلوله  :خط سیر پرواز گلوله

 :ردیگ یمدو نیرو قرار  عامل ریتأث، گلوله در حین پرواز در هوا تحت گردد یمثقل گلوله ترسیم 

 .نیروی وزن گلولهعامل  .1

 .مقاومت هوابازدارنده نیروی عامل  .۲

 زمین )نیروی گرانشی زمین(جاذبه نیروی  ریتأثکه گلوله تحت  گردد یمنیروی وزن گلوله باعث 

به آهستگی ارتفاع خود را از مسیر سیر خط پرواز گلولشه کشم کنشد و     q هگلولثقل و نیروی 

 یهشا  موکشول تشراکم   ریتأثتحت V که سرعت گلوله گردد یمباعث  TRنیروی مقاومت هوا

سیر از مسیر را و گلوله  شودکم و کرده پیدا تنزل ش حرکت سرعتقرار گرفته و موجود در هوا 

جشايی کشه تشراکم     هشا  کوهسشتان )در ارتفاعشات   .گردانشد  یمش واژگون منحرف و  حرکت خود

و اين موضع را  سرعت پرواز و برد مفید گلوله کمی بیشتر است استهوا کمتر  یها مولکول

اين و اثر در نتیجه اعمال  (.کنند یممحاسبات خود لحاظ  حتماا درزبده  تیرانداز تکنیروهای 

که  شود یمباعث است که بر گلوله  (TRنیروی مقاومت هوا و q)نیروی ثقل گلوله دو نیرو 

منحنی خط سیر پرواز گلوله انتهای ترسیم در و  شودبه آهستگی کمتر  گلولهحرکت سرعت 

 .ديآ یدرمبه شکل منحنی با خط شکسته 

ی دارد ا سشتیک حالشت  هشوا  کشه اتمسشفر    دهشد  یمش بر سیر پرواز گلوله نششان   TRاثر مقاومت هوا 

گلولشه  و نیشروی  مقدار زيادی انشرژی  به در چنین محیطی  مرمی )گلوله(پرواز سیر بنابراين حرکت و 

 .ديآ یمدر  یا شکستهبه صورت منحنی هوا کرده و خط سیر پرواز گلوله در اتمسفر صرف را م
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 (دهد یمنشان را گلوله  منطقه شلیکهوای در اتمسفر  موجودگلوله و مقاومت نیروهای پرواز سیر خط )تصوير زير 

 

 :باشند یم زیر یها عاملو  سه علتناشی از در اتمسفر هوا  گلولهنیروی مقاومت بازدارنده 

 .هواهای  با مولکولاصطکاک  .1

 .در پشت مرمی تشکیل امواج پیچشی هوا .۲

 .در اطراف مرمی تشکیل امواج بالستیکی .3

 (دهد یماتمسفر هوا نشان حین پرواز به در را در  مرمی(گلوله ))تصوير زير نیروهای مقاومت بازدارنده 
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نسشبت بشه سشطح افشق     آن انشدازه زاويشه   افشزايش  مقدار به مربوط همیشه فرم سیر پرواز گلوله 

افشزايش   گلولشه  نهشايی  و بشرد ارتفاع خط سیر پشرواز  افقی زاويه مقدار اندازه افزايش  با ،باشد یم

، باشد یم مؤثردر برد نهای گلوله  یو معینگلوله تا مقدار مشخص اويه زاين افزايش البته  ابدي یم

و  ابدي یمافزايش پرواز گلوله هم ارتفاع گلوله خط سیر پرواز زاويه مقدار اندازه همیشه با افزايش 

 گلوله(نهايی )برد  گلوله یخط سیر افقو زاويه خط سیر پرواز گلوله مقدار با کمتر شدن  برعکس

 .گردد یمکمتر هم و ارتفاع پروازش 

مقشدار  کشه بشه ايشن     ششود  یمپرواز گلوله برد نهايی گلوله هم بیشتر زاويه مقدار اندازه با افزايش 
)برد نهايی(  ماکزيمم بردزاويه ، مقدار اندازه گويند میهم  «گلوله حداکثر برد نهايی» هيزاواندازه 

 .دهند یمرا تشکیل  یا درجه 35° هيزاو تقريباامختلف  یها اسلحهگلوله 

به نام آيد  می به دستکه ناشی از مقدار زاويه پرتاب گلوله  یمنحن :گلولهخط سیر پرواز منحنی 

منحنشی  در اتمسشفر هشوا   گلولشه  خشط سشیر پشرواز     .ششود  یمامیده گلوله نمنحنی پرواز خط سیر 

و برد زياد گلوله را بشه همشراه دارد    استکه ناشی از زاويه کمتر پرتاب گلوله  باشد یم یا دهیکش

 .باشد یممعروف هم گلوله  پروازخط سیر منحنی کشیده که به 

 (دهد یم)در تصوير زير خطوط سیر متفاوت حرکت گلوله را در اتمسفر هوا نشان 

0
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ايای شلیک مختلشف  وو با ز )با سرعت اولیه مساوی( با يک نمونه اسلحهگلوله در هنگام شلیک 

 آورد: به دستبه شرح زير افقی گلوله را پرواز منحنی دو سیر  توان یم

 .پیوستهبا منحنی گلوله سیر پرواز  .1

  منحنی کشیده. باگلوله سیر پرواز  .۲

بشا   اسشلحه(  نمونه و يشک مشدل   گلوله )از يک یها کیشلسیر پرواز  سیر پرواز منحنی پیوسته:

د به نام سشیر پشرواز منحنشی    نباشمختلف که برد يکسان گلوله را در پی داشته منحنی  و ها هيزاو

 .شوند یمنامیده گلوله پیوسته 

پرواز گلوله بشا زاويشه کمتشر و بشا منحنشی       فقط از سیر یزن گلوله یها اسلحهدر هنگام شلیک با 

سشیر  ارتفشاع   کمتشرين  مرمشی( گلوله )منحنی کشیده پرواز خط سیر و  گردد یماستفاده  تر دهیکش

 و قراولروی را دارد. روی نشانهرا در خط پرواز گلوله 

متری  ۶۰۰در فاصله حرکت گلوله را در اتمسفر هوا پرواز گلوله و شلیک مستقیم سیر خط )در تصوير زير 

 (.دهد یمنشان 

D= 600 m

h= 150 cm
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و فواصشل   بشرد مسشتقیم   یا محشدوده در  تیرانداز تکنیروی نبرد هنگامی که جنگ و در مناطق 
اسشلحه بشه    گیشری  هدفو  روی نشانهبدون تغییر سیستم  تواند یماو  قرار داردبه دشمن نزديک 
بشه هشدف    روی نششانه در هنگشام   تیرانشداز  تشک نیروی د برای اين منظور نشلیک کهدف سمت 

 جهشت هشدف را  لبشه  از بشا ترين نقطشه ارتفشاعی     تشر  نيیپشا کمشی  بايشد  دارای ارتفاع ايستاده و 
 انتخاب کند. گیری نشانه

تنظیم  هدفبه ارتفاع  نسبت تیرانداز تکشلیک مستقیم توسط نیروی  مؤثربرد در مناطق جنگی 
 هر چه هدف در مکان بشا تری  استو اين همان خط سیر منحنی کشیده پرتاب گلوله  شود یم

 مشؤثر و برد  گردد یم تر کينزد منحنی پرواز گلولهکشیده سیر خط اين هدف به قرار گرفته باشد 
منظور هدف در نقطه ) .گردد یمو احتمال اصابت گلوله به هدف هم بیشتر  شلیک مستقیم گلوله

 (.قرار داشته باشد و مرتفعی بلند

د او بايشد  نش تعیین ک اش اسلحهبا در شلیک مستقیم را گلوله  مؤثربرد  تواند یم تیرانداز تکنیروی 
 بشا را  گلولشه کشیده اندازه ارتفاع هدف را با مقدار اندازه ارتفاع سیر پرواز منحنی مقدار در جدولی 
  مقايسه کند. يکديگر

مخصشوص   یها اسلحهدر  ی:در مناطق شهر تیرانداز تکشلیک مستقیم گلوله اسلحه نیروی 
 متشر  یسشانت  ۷ تقريبشاا اسلحه در روی بدنه ارتفاع قرارگیری دوربین اپتیکی  تیرانداز تکنیروهای 
با متری  ۲۰۰در فاصله به هدفی  روی نشانهبرای  و باشد یماسلحه  با يیبدنه روپوش با تر از 

کشه بشر روی    Pso)در دوربشین اپتیکشی    ۲درجه  آن در روی یبند درجه دوربین اپتیکی و تنظیم
 یبنشد  درجشه ی متر ۲۰۰تا  روی نشانهبرای فاصله  گردد یمنصب روسی  تیرانداز تک یها اسلحه

 روی نشانهامتداد خط حداکثر مقدار ارتفاع  ،دهند یم ( قرارکنند یمتنظیم  ۲ وربین را روی مقدارد
 باشد یمبا تر از خط افق لوله اسلحه  متر یسانت 5متری  1۰۰فاصله  دردوربین اپتیکی اسلحه 

 ۴روی دوربشین اپتیکشی اسشلحه    در خط نششانه   اندازه مقدارهدف  ازمتری  15۰در فاصله و 
جايی که هدف قرار  متری ۲۰۰در فاصله  و باشد یمبا تر از خط افق لوله اسلحه  متر یسانت
اسشلحه بشر هشم     یافقش منحنی سیر دوربین اپتیکی و خط  گیری هدفخط امتداد  عمالا دارد

 .کنند یمشده و هم ديگر را قطع منطبق 

 5/3برابشر   بشاا يتقرمتشری از هشدف    ۲۰۰دوربشین اپتیکشی اسشلحه در فاصشله      روی نششانه ارتفاع خط 
از هشدف   متشری  15۰در فاصشله  و  گردد یمبا خط سیر پرواز گلوله يکی  عمالا که باشد یم متر یسانت

 روی نششانه خشط   دامتشدا  و باششد  یمش  متر یسانت ۶تا  5 ینب تقريبااگلوله خط سیر پرواز منحنی ارتفاع 
 1-۲ بشین  هشا  انشدازه اين اختالف  وو تفاوت  است متر یسانت ۴ تا 3 بین تقريباا دوربین اپتیکی اسلحه

 .است یدقت خیلی مناسبدارائی به سمت هدف  گیری نشانهاست که در  متر یسانت
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 (.دهد یممتری به هدف را نشان  ۲5۰)در تصوير زير خط سیر پرواز گلوله و شلیک مستقیم تا فاصله 
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و  باششد  یمش  متر یسانت 3خط سیر پرواز گلوله برابر با منحنی ارتفاع  هدفمتری از  ۸۰در فاصله 

که تفشاوت ايشن دو انشدازه     است متر یسانت ۶برابر با دوربین اپتیکی اسلحه  روی نشانهارتفاع خط 

 فواصلدر جنگ شهرها از  یفاهدابه سوی  گیری نشانه، اگر دقت کنیم است متر یسانت 3برابر با 

در بنشابراين   و باششد  یمش  مناسشب بسشیار  کشی  یدوربشین اپت  میتنظش با ايشن  متری  ۲۰۰متر تا  ۸۰

بشرای   ۲ یبنشد  درجشه بشا   تیرانداز تکهمیشه تنظیم دوربین اپتیکی اسلحه شهری  یها یریدرگ

 .گردد یممتر تنظیم  ۲۰۰متر تا  ۸۰ از یها مسافت

دوربشین اپتیکشی   ذکشر ششده    یبنشد  درجهبا  تیرانداز تکنیروی ف توسط اهدسمت ابه  روی نشانه

با  و يشا بشه پشايین     یمتر یسانت cm 3/۲ به هدف با اندازه تقريبی اوو اصابت گلوله اسلحه وی 

 .برخورد خواهد کرداست اصابت و ده گرفته ش در نظر تیرانداز تکتوسط  از هدف که یا نقطه

ششده   گیشری  هشدف به مرکز نقطشه   دقیقاا تیرانداز تکنیروی متری از هدف گلوله  ۲۰۰در فاصله 

( دوربشین  ۲مذکور ) یبند درجههدف با  ازمتری  ۲5۰ فاصلهتا  حتی و کند یمتوسط وی اصابت 

کشرد و نیشروی   گلولشه  ششلیک  و  گیری نشانه ی در مناطق شهریفاهداسمت به  توان یماپتیکی 

 .پا در آوردمتخاصم را از 
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 کنشد  یمش  روی نشانه تخاصمشنیروی مآهنی به با ی کاله  یتیرانداز تکنیروی مثال  به طور 

متری به مقشدار بیششتری ارتفشاع سشیر      ۲5۰فاصله طی پس از شلیک شده از اسلحه وی گلوله 

 از خط افق لوله اسلحه تر نيیپا متر یسانت 11 تقريبااگلوله و در اين فاصله  شود یمپروازش کمتر 

يشا گشردن    بشه صشورت  و ( خشورد  یمسر  متر یسانت 11گلوله  ها یشکارچ)يا به قول آمده  تر نيیپا

 .کند یماصابت  متخاصمنیروی 

خیابشانی و ششهری کشاربرد زيشادی      یها جنگاين روش نشان روی و تنظیم دوربین اپتیکی در 

نیشروی  بنشابراين   .باششند  یمش متشر   15۰-۲5۰اغلشب   هشا  یریش درگنبرد شهری فواصشل   در دارد،

 همین کهرا تنظیم کرده و با خود به همراه ببرد و  اش اسلحهاز قبل دوربین  تواند یم تیرانداز تک

 ای گلولهو  روی نشانهبه سمت وی از نیروهای متخاصم را در تیررس خود ديد به سرعت  هدفی

 .گردد یماز محل متواری  خود و با حرکت سريع کردهشلیک 

تیراندازی ورزشی وجشود دارنشد و ورزششکارانی را    و مدارس  یها آموزشگاه ی جهانکشورها اکثراادر 
 کشه  کشرد اما نبايد اششتباه   .دهند یمآموزش مختلف اسلحه  یها نمونهدر زمینه تیراندازی و شلیک با 

عملیشات  نبشرد  جنشگ و   هشای  میداندر ی که تیرانداز تکبا نیروهای  کارورزش انتیرانداز یها آموخته

و دروس  هشا  آمشوزش  تفاوت دارد،فر  و زمین تا آسمان از  دهند یمانجام را نیروهای متخاصم  ترور

فاصله در نظشر گرفتشه ششده    ی نظامی و تیرانداز تک یها و آموزشگاهمدارس در  تیرانداز تکنیروهای 

مهشم  و شرايط مناطق نبرد و استتار افراد و خیلی نکشات  آنان توسط مورد نظر ف اهداشلیک به برای 

 .باشند یمو گنگ نامفهوم  یتیراندازرشته ان ورزشکاربرای وجود دارد که ديگر 

در  تیرانشداز  تشک نیروهشای  آمشوزش  تمشرين و  فواصل در نظر گرفتشه ششده بشرای    مقدار در کل 

 :باشند یمبه شرح زير جهان مختلف در کشورهای نظامی و  یتیرانداز تک یها آموزشگاه

  باشد یممتر  ۲۰۰ف در فواصل کوتاه اهداو شلیک به  روی نشانهبرای. 

  باشد یممتر  ۶۰۰در فواصل نزديک  اهدافو شلیک به  روی نشانهبرای. 

 باشد یممتر  1۰۰۰ متوسطدر فواصل  اهدافشلیک به و  روی نشانهرای ب. 

  باشد یممتر  ۲۰۰۰دور  واصلفدر اهداف شلیک به و  روی نشانهبرای. 

متشر   15۰۰تشا   1۲۰۰واقعشی  به هدف فاصله شلیک  ای حرفهزبده و  تیرانداز تکنیروهای  برای 
 یتیرانشداز رشته ورزشکاران با اسلحه مخصوص در اين فواصل  یفاهدابه  و اصابت گلوله است
 .باشد یم رممکنیغو يا سخت بسیار 
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اثر حرکت گلوله در هوا سیر که بر نبرد وجود دارد جنگ و ق در مناطعوامل و فاکتورهای زيادی 
 ششوند  یمبه هدف و اصابت از برخورد  گلولهو انحراف رفتن خطا اين عوامل باعث به  گذاشته و

 .اند اطالع یبآنها  که ورزشکاران اين رشته از

را که بر دقت  یو عوامل ها علتتمامی  تیرانداز تک نیروهایاست  زم در هنگام عملیات جنگی 
نیروهشای  عوامشل   ايشن  ضشمناا و در نظشر بگیشرد   را است  مؤثربه هدف وی شلیک گلوله اصابت 

از مسیر در نظر اصابت نکند و  شبه هدف تیرانداز تکنیروی گلوله که  شوند یمباعث هستند که 
هنگشام  بايشد در   تیرانشداز  تشک نیشروی  بنشابراين   دنش گردمنحشرف   تیرانشداز  تکتوسط گرفته شده 

 .کندو محاسبه  هنظر گرفتاين مسائل را در  یتمامبه سوی اهدافش و شلیک گلوله  روی نشانه

بنشابراين دانسشتن علشم    باششد  در اين خصوص بايد اطالعشات کشافی داششته     تیرانداز تکنیروی 

توسط شلیک به سوی اهداف آموزش و شناخت از لزومات  تیرانداز تکنیروهای بالستیک توسط 
تنظیم به سرعت را هدف سوی گلوله به شلیک ند جدول محاسباتی نبايد بتوا آنان ،باشد یمآنان 
 روی نششانه  اتو در تنظیم دنقرار بدهد نظر مآمده را  به وجوداحتمالی د و خطاهای نانجام دهو 

 د.نداشته باشرفتن گلوله را بايد خطا در غیر اين صورت انتظار به د نخود لحاظ کناسلحه 

میشان نیروهشای   در  ی رافاهشد ا ای حرفشه و زبشده   تیرانشداز  تکنیروی  و نبرد جنگ های میداندر 
محاسشبه خطاهشای   طبیعشت منطقشه نبشرد و    محیط و او با شناخت به  ردیگ یمنظر در متخاصم 
 ای گلولشه دقیق  روی نشانهو در آخر با يک  اين خطاهانظر گرفتن در با سپس و گلوله بالستیک 

نیروی متخاصم  و گلوله بايد به هدف اصابت کنداين  و کند یمبه سوی نیروی متخاصم شلیک 
نیروی متخاصم منتظر ششلیک گلولشه دوم نخواهشد ششد و      صورتاين  غیردر را از پای در آورد 

شکار نکنشد ممکشن اسشت ديگشر      تیرانداز تکصید صیاد شود و اگر  تیرانداز تکنیروی شايد خود 
آنهشا   و شود یمبرای افراد دشمن مشخص  ویصید در آن موقعیت قرار نگیرد و موقعیت استتار 

 .دهند یمدر پی نابودی وی اقداماتی انجام 

پای از را خود بتواند هدفی از نیروهای متخاصم اسلحه از با اولین شلیک  تیرانداز تکنیروی اگر  
 کشرده اسشت  بشه نیروهشای دششمن وارد    نبشرد  جنشگ و  در منطقه سختی او ضربه روحی  درآورد

بشه   دقیقشاا  اش اسلحهاز گلوله شلیک شده تا حساب شده باشد گلوله وی بنابراين بايد هر شلیک 
 برخورد کند. مورد نظرهدف 
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و بالسشتیک گلولشه را در حشین حرکشت      یبايد جشدول محاسشبات   تیرانداز تکنیروی گاهی اوقات 

 یانگشار  سشهل بشا تنبلشی و    اوقات گاهی که ات  زم را انجام دهدو محاسبدهد انجام ئی جا جابه
نیروهشای  توسشط   آنشان صورت احتمال هدف قرار گرفتن در اين  باشد یمهمراه  نیروهابعضی از 

 .استحتمی  دشمنمتخاصم و يا نیروهای ديگر  تیرانداز تک

اسشتتار   به خشوبی در پشت عوارض طبیعی باز و  یدر مکانکه  دهد یمرا نشان  یتیرانداز تک )در تصوير زير

 (.گرديده است
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بداندرافاهدایکتیراندازبرایشلیکبهبایداطالعاتیکه

 نیروهشای بشه سشوی   موفق و شلیک دقیق و قراولروی  گیری نشانهبتواند  تیرانداز تکبرای اينکه 

امتشداد   قشرار دادن آن در  با  بردن تفنگ و به سوی هدف، روی نشانه)منظور از متخاصم انجام دهد 
و اجشزا    رانشداز از چهشار قسشمت   ین کشار ت يش ا یبرا مرکز هدف است،مسیر شلیک مستقیم به سوی 

اه را در یخشال سش   د، حفاظ مگسک، مگسک ويد چشم، روزنه ديرانداز بای، تردیگ یمکمک  اش اسلحه

را در نظشر بگیشرد   نبشرد   در منطقه یمسائل جانبی محیطکه او (  زم است .قرار دهد ديگر امتداد هم

حکشم مشرگ و زنشدگی را    نبرد  های میداندر  تیرانداز تکنیروی برای دانستن موارد زير لزوم  ضمنااو 

جنشگ و   هشای  میشدان در  .وضیح داده ششده اسشت  تکه در صفحات قبلی اين کتاب طور همین  ،دارد

 یهشا  سشالح بشاری   و يشا آتشش  گلولشه   قطعشاا اصشابت نکنشد   به هدف اگر گلوله نیروی متخاصم نبرد 
 ،اسشت و حیشاتی  مهشم  وی دانستن موارد زير بشرای   نيبنابرا ،کنند یمرا نابود  متخاصم وی نیروهای

دقشت ششلیک   باعث بشا  رفشتن    و روی نشانهدر  تیرانداز تکاسلحه  روی نشانهتنظیم مناسب دستگاه 

 .رود یمخطا به  اش گلولهدر غیر اين صورت  گردد یمهدف سوی به  ویگلوله 

هشدف را داششته    )قد( به قسمتی ايستادهو شلیک گلوله  روی نشانهقصد  تیرانداز تکنیروی اگر  

  :گرفته و در محاسبات خود درج کندنظر مناطقی جنگ و نبرد در موارد ذيل را در او بايد باشد 

 .فاصله خط شلیک مستقیم تیرانداز تا هدفتعیین مقدار اندازه  .1

 .درجه حرارت هوامقدار اندازه تعیین  .۲

 .پرواز گلوله سیرسرعت وزش جانبی باد نسبت به اندازه مقدار تعیین  .3

  .فشار اتمسفر هواتعیین مقدار اندازه  .۴

 .نسبت به سطح افق تیرانداز تکشده توسط شلیک ويه گلوله ازتعیین مقدار اندازه  .5

جنس  نوع یمنظور وزن و سنگین) .گلوله ضروری استمخصوص و جنس استفاده از نوع  .۶
 (.است مرمی فشنگ

 هدف.سرعت مقدار اندازه و يی جا جابهجهت و حرکت و تعیین  .۷
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مشوارد  او بايشد  باشد در مناطق جنگی افقی )پهنا( هدف شلیک به قسمتی  تیرانداز تکهدف  اگر

 ذيل را در نظر بگیرد:

 .هدف در سطح افقسوی به  گیری نشانهموقعیت  .1

 .بادوزش سرعت جانبی  .۲

 .محاسبات خود ج دردر برای هدف در منطقه راو سرعت ی ئجا جابهجهت و حرکت و  .3

 بهدقیق شلیک  ی هدف برایاتنظیمات اسلحه در سطح افقی و قسمت بلندبا   در هر دو مورد

تا هشدف   تیرانداز تکنیروی فاصله  یریگ در اندازهدقت همچنین  .باشد یمو ضروری هدف مهم 
هرچه فاصله تا  .کند یمبه هدف را بازی  تیرانداز تکنیروی رل مهمی برای محاسبه شلیک هم 

 .گردند انجام تر قیدقبايد بیشتر و وی پارامترهای محاسباتی  یریگ اندازههدف بیشتر باشد دقت 

 بشرای را  تیرانشداز  تشک  نیروهشای مخصشوص  برای کسانی که اولین بار آموزش شلیک با اسلحه 

صشورت  هدفی را به به آموزش شلیک است  مناسب کنند یممتری شروع  ۶۰۰فاصله  تا یفاهدا

از بشا  تشا   قد انسان )همان هدف( را  یتر راحتبه شکل  توانند یماينکه  رایبانجام دهند قدی 

جشدول   تیرانشداز  تشک نیشروی   ضشمناا و  هندقرار د مورد هدفقسمتی افقی )پهنا( نسبت به پايین 

 .دهد یمانجام  تر راحتايستاده( را ) محاسباتی تنظیمات عمودی هدف

 (.استتار گرديده است صورت و اسلحه او به خوبیکه  دهد یمی را نشان تیرانداز تکدر تصوير زير نیروی )
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درمناطقنبردتیراندازتکتوسطتعیینفاصلهتاهدف

زم بشه هشدف     تیرانشداز  تشک  موفشق گلولشه  و شلیک در سطح افق و آموزش  گیری نشانهبرای  

فاصشله تشا   تعیین اندازه يکی از اين تنظیمات  ،وی صورت گیرد توسط ی در روی اسلحهتنظیمات
فاصشله را  لیشزر   هشا  دسشتگاه صورت تجربشی و يشا بشا     هب توان یمبرای اين منظور  باشد یمهدف 

، اسشت  يیهزارتشا روش تشا هشدف اسشتفاده از    فاصشله   اندازه روش ديگری برای تعیین، محاسبه کرد

 یهشا  روشاين يکشی از   ضمناا استساده فاصله در سطح افق  یریگ اندازهتنها روش  يیهزارتاروش 

    ،ردیش گ یمش  قشرار اسشتفاده  مشورد  تمشام کششورها    ارتشش  توپخانشه  یروهاینعملی جهانی است که در 

 (ششود  یمش برای تعیین فاصشله اسشتفاده    اس یپ یجاز سیستم  ها ارتشالبته هم اکنون در خیلی )

کشه در تعیشین دقیشق آتشش توپخانشه و       اسشت برای تعیین تنظیم فاصشله افقشی    يیهزارتاروش 
انشدازه  بشرای تعیشین    تیرانشداز  تشک نیروهای د و نداررا اساسی مهم و نقش  یزن گلوله یها اسلحه

 گردد. می قرار استفادهمورد  تیرانداز تکتوسط نیروهای  فاصله تا هدف

 ؟رندیگ یمفاصله را اندازه  ییهزارتا یریگ اندازهروش با چگونه 

 «واحشد میلشیم  » ردیگ یمقرار يکی از واحدهای که بیشتر در امور نظامی و ارتشی مورد استفاده است 

متری حا  با توجه بشه   1۰۰۰از زاويه ديد شیئی يک متری در مسافت  عبارت استکه  باشد یم

اينجا محیط دايشره را   در« 1۴/3 ×شعاع  × ۲»است  ول محیط دايره که برابر باماين موضع و فر

کشه  کرده قسمت تقسیم  ۶۲۸۰به شعاع را اين مقدار اندازه و  گرفتهدر نظر  متری 1۰۰۰با شعاع 
 :باشد یميک میلیم  برابر باهر قسمت 

زمشان   ششدن و کمتشر   تشر  سادهالبته در کشورهای بلوک شر  برای  1۴/3 ×شعاع  × ۲ = ۶۲۸۰

 اما در کششورهای غربشی   اند کردهقسمت تقسیم  ۶۰۰۰مسافت محیط دايره را به تعیین محاسبه 

 .رندیگ یمدر نظر خود را در محاسبات  ۶۴۰۰ اندازهبرای دقت بیشتر 

 3۶۰اطراف خود را بشه  محیط ما : گردد یمديگری چنین محاسبه و تعريف  به صورتاين روش 

همشین  البتشه  ) گردنشد  یمقسمت مساوی  ۶۰۰۰ برابر باتقسیمات مقدار  اينو تقسیم کرده  درجه
برابشر بشا   زاويشه  هشر  و  (استدقیقه  ۶۰ درجه برابر با در محاسبات رياضی يک میدان یمطور که 

 مینشام  یمش  يیهزارتشا و يا به صورت معمول يشک   هزارم ششيک آن را و  شود یمافق  ۶۰۰۰/1

 .کردسیستم متريک  بهتبديل ايد مقدار زاويه هزارتايی را بدر محاسبات تعیین فاصله البته 
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 .(نشان داده شده است در شکل زيرمیلیم است که  هزارم کيتا هدف از نوک زاويه ديد فاصله مقدار اندازه )
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باششد   نوک زاويه ديدمتری از  1۰۰در فاصله  یهدفاگر در روش محاسبه فاصله از طريق میلیم 

 ۲۰۰ یها فاصلهبرای  شکلرا دارد و به همین  متر یسانت 1۰در سطح افق اندازه در روش میلیم 

فاصشله   کشه در تا الی آخشر   متر یسانت ۴۰متر  ۴۰۰و  متر یسانت 3۰متر  3۰۰و  متر یسانت ۲۰متر 

 .دهد یممتری يک متر را نشان  1۰۰۰

مقدار اندازه  یا رهيدا ابي هيزاوتوسط  :زير محاسبه کرد یها روشبه  توان یمزاويه را  یریگ اندازه

مقدار اندازه  دوربین دو چشمی «رتیکول» هایبا تار )مشابه نقاله(. اندازه گرفت توان یمزاويه را 

 .اندازه گرفت توان یمزاويه را 

 تشوان  یممقدار زاويه را هم  نما قطبو يا با  تیرانداز تکی هانیرومخصوص توسط دوربین اسلحه 

را تخمین مسشافت  و  یریگ اندازهقصد مناطق ناهموار در  تیرانداز تکنیروی اگر  کرد. یریگ اندازه

تیره باشد مقدار اندازه  همو زمینه پشت هدف  باشد هداشت پايین را به سمتبا  مرتفع و  نقاطاز 

 .گردد یمآن بیش از مقدار واقعی اغلب گرفته شده مسافت 

صدای شلیک گلوله تشوپ و  نور و ديدن و مشاهده  در هنگام شب در مناطق جنگی با استفاده از

 .زدفاصله را تا اهداف تعیین و تخمین  توان یمنیروهای متخاصم  اسلحه ومسلسل 
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و سشرعتی برابشر    استثابت  تقريبااو بدون گرد و غبار صاف  یسرعت صوت در هوامقدار اندازه 

نیشروی  بنشابراين   ،باششد  یمش متشر بشر ثانیشه     3۰۰.۰۰۰و سرعت نشور   داردرا بر ثانیه  متر 333با 

در هنگام شب وقتی  .دناستفاده ک نور و صدا برای تعیین مسافت از خاصیت تواند یم تیرانداز تک

يشد  بااو دشمن را مششاهده کنشد    افزار جنگ هرگونهناشی از شلیک تیرانداز جرقه و آتش نیروی 

به گشوش   گلوله از سالح شلیک شدهتا هنگامی که صدای شلیک را شروع کند  ها هیثانشمردن 

را در  ها هیثاناز شمارش  آمده به دسترا قطع کرده و عدد اعداد در اين وقت شمارش  .رسد وی

 .باشد یمتا هدف مسافت بر حسب متر مقدار آمده  به دستحاصل و متر ضرب کرده  33۰

نیشروی   باششد  یمش فاصشله و مسشافت از طريشق نقششه     مقشدار انشدازه   تعیشین   ی برایروش ديگر

فاصله را به راحتی  تواند یممقیاس مختلف از مناطق جنگی  هر با یا نقشهداشتن با  تیرانداز تک

فاصشله مشابین دو    مشثالا آورد،  بشه دسشت  مقیاس رياضی خط کش مدرج و فرمول ساده  لهیوس به

و اگشر مقیشاس نقششه     باششد  یممتر(  1/۰) متر یسانت 1۰جبهه خودی و متخاصم در روی نقشه 

 :گردد یمآمده برابر  به دستباشد فاصله  ۲۰۰۰۰/1

 .گردد یمکیلومتر  دوو يا  متر ۲۰۰۰که حاصل برابر با  ۲۰۰۰۰× 1/۰ = ۲۰۰۰

 مشثالا  ،کنشد  یماندازه مسافت هم تغییر آوردن مقدار  به دستتعیین و البته در آب هوای مختلف 

نیشروی  خورششید از پششت سشر    و  اسشت زمانی که هوا در منطقشه مشورد نظشر آفتشابی و روششن      

فاصله مقدار اندازه و اگر او بخواهد ناهموار باشد هم طبیعت نبرد منطقه  وتابش کند  تیرانداز تک

انشدازه   و محاسبه کند مقدارتعیین از زمین نسبت به سطح با تری زمین از روی سطح پايین را 

 .باشد یم کمتر اش یواقعمقدار از مسافت آمده  به دست

کشه   «رنشج فاينشدر  » یهشا  دسشتگاه از  تیرانشداز  تشک نیروهشای  دنیا  یها ارتشاز بعضی در هم اکنون 
يکسشری   هشا  دسشتگاه ، ايشن  کننشد  یمش استفاده  کند یمتعیین لیزری  یریگ اندازهرا با سیستم مسافت 

 تواننشد  یمش هشم  در منشاطق جنشگ و نبشرد را     را تیرانشداز  تشک نیشروی  مشورد نیشاز   ات از محاسبديگر 

نیروهشای  را در اختیشار   یمتش یق یذاطالعشات   «رنج فاينشدر » یها دستگاهبعضی از  کنند یریگ اندازه

مسشافت  مقدار انشدازه   توانند یم تیرانداز تکنیروهای  ها دستگاه اينبا کمک  دهند یمقرار  تیرانداز تک

هشدفی از نیروهشای    هرگونشه يا نیروی پیاده و  حرکتباد، جهت سرعت باد، سرعت  سرعت تا هدف،

راحشت  خیلشی   هشا  دسشتگاه کردن بشا ايشن    کار ،محاسبه کنندئی جا جابهحرکت و  در حالرا متخاصم 
 .دهند یمرا تا مقدار زيادی کاهش به سوی هدف  تیرانداز تکنیروی  روی نشانه يیخطااست و 
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 کشرده و روانشه بشازار   طراحی و تولید را « BORS»سامانه  «Barrett» یکائيآمر یساز اسلحهشرکت 

در ايشن   باششد  یمش  تیرانداز تکنیروهای  اسلحهاستفاده در روی برای  یمناسبسیستم است که خیلی 

، سشمت،  هشوا  فشار اتمسفر زمینه مربوط به نصب گرديده است که اطالعاتی را در یافزار نرمسیستم 

 .دهد یمقرار  تیرانداز تکنیروهای  اختیارمحاسبه و در زاويه، درجه حرارت محیط و نوع گلوله 

 (دهد یمرا نشان امريکا  «بارت» یساز اسلحهمحصول کارخانه  «رنج فايندر» یریگ اندازه سیستم رزي تصوير)

 

 M99-1 « بارت» دوربرد ر روی اسلحهکه د دهد یمرا نشان  BORS رنج فايندر زير سیستمتصوير در )

 (نصب گرديده استا يکامر متحده ا تيا تیرانداز تکنیروهای  ( مخصوصیمتر یلیم ۷/1۲) 5۰کالیبر 
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نیروی قد و پهنای  یها اندازهداشتن نیاز به  تیرانداز تکنیروی توسط برای تعیین فاصله تا هدف 

داشتن در دست با و  دنتعیین کو  همحاسبرا  ها اندازهاين  قبلاز بايد  او که باشد یمهم متخاصم 

 :آورد به دستاز فرمول زير  راتا هدف فاصله  تواند یم ها اندازهاين مقدار 

D = (V×1000) / β   در اينجاD  مقدار ثابت رياضشی و   1۰۰۰فاصله تا هدف وβ    مقشدار انشدازه
در دوربشین اپتیکشی و يشا     هشزارم  کياندازه  Vمقدار  و دهد یمپوشش را  هدفکه  است یا هيزاو

در را  هشا  داده توان یم هدف پهناارتفاع و اندازه مقدار و با داشتن  استزاويه  یریگ اندازهدستگاه 

 .آورد به دسترا تا هدف  D ه و مقدار اندازه فاصلهی کردرفرمول با  جايگذا

( تا هدف، پهنا مستقیم اندازه خط)هدف افقی فاصله تا هدف بايد اندازه خطی اندازه برای تعیین 

)در جشدول صشفحه بعشد     .دلحاظ کنش خود دانسته و در محاسبات متخاصم را نیروی و ارتفاع قد 

برای تعیین محاسبه تا اهدافش  تواند یم انداز تیر تککه نیروی  اند شدهمشخص  ها اندازهيکسری 
 (.استفاده کندآنها  از

 د(نخود لحاظ کن یمحاسباتجدول در دانسته و  تیرانداز تککه را نشان داده  یيها اندازهزير  جدولدر )

 M پهنا(،عرض ) M ارتفاع، تیرانداز تکمورد نظر  یها اندازهتعیین 

 5/۰ ۷/1 نیروی پیاده با تمام قد

 5/۰ 5/1 دويدن حال پرش ونیروی پیاده در 

 ۴/۰ 5/1 نیروی پیاده از بغل با تمام قد

 - ۰/۶ تیر تلگراف چوبی

 - ۰/۸ تیر تلگراف بتونی

 - ۰/5 ساختمان يک طبقه گنبدی يا شیروانی

 - ۰/۴ ساختمان يک طبقه آجری با سقف تخت

 1۴-15 ۰/۴ واگن قطار باری

 ۲۰ ۰/۴ واگن قطار مسافربری

 5-۶ ۲-3 کامیون

 ۸/3-5/۴ 5/1 خودروی سواری
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 ۲/۰ ۲5/۰ سر انسان بدون کاله آهنی

 3/۰ 3/۰ سر انسان با کاله آهنی

 متر یسانت ۲۰طول  متر یسانت ۷-۶ ضخامت آجر

انشدازه  )د نش تا هدف مششخص کن  خود رافاصله  تیرانداز تکی هانیرومثال  زم است که  به طور

)در اينجا دوربین  اش اسلحهدر داخل دوربین  تیرانداز تک در اينجاسینه و يا قد نیروی متخاصم( 

PSO  اسلحهS.V.D  خشط  اندازه قد و يا سینه هدف را در میان دو تا  (نظر است مد 19۸صفحه
قد  یها اندازه آن وقتاسلحه فاقد دوربین باشد  اگر) یندبببايد دوربین  سمت چپی یبند درجهاز 

قد بلندی  ( اندازهدنبايد برابر باش روی نشانهبا ضخامت مگسک سیستم و سینه نیروی متخاصم 

مقشدار انشدازه   در تصشوير پشايین    باششد  یمش متر  5/۰برابر با عرض سینه نیروی پیاده در جدول با  و 

 هشدف ( برای باشد یمنیروهای تک انداز روسیه  اسلحه مخصوص PSOاپتیکی دوربین  در) β زاويه
برابشر  در تصشوير زيشر   که دوربین را پوشانده است  یها درجهاست که هدف خطوط و  یمقداربا برابر 

  D ( =5/۰*1۰۰۰) / ۲ = ۲5۰انشدازه فاصشله برابشر     مقشدار  در نتیجشه کشه   شود یم هزارم میلیم ۲ با

 متشر  ۲5۰از محاسبه به دست آمده مشخص گرديد که فاصشله تیرانشداز تشا هشدف برابشر بشا        شود یم

 جواب داده است.است و جنگ و نبرد عملی  یها تعیین مسافت در صحنه، اين روش باشد می

دو خط را  هدف درجه دو هزار میلیم، دو خط دهد یمهر خط درجه يک هزار میلیم را پوشش  زير )در تصوير

 است( ش دادهپوش

10 10
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صشوير سشمت   تدر و  دهشد  یمش را نشان  PSO روسی خطوط داخل دوربینشبکه  چپسمت وير با  ا)در تص

 پشس  باشد یم ۴ه در روی درجدر اينجا هدف که  دهد یمرا نشان  PSOدوربین با فاصله  یریگ اندازه راست

 (.باشد یم متر ۴۰۰ با فاصله برابر

 یبنشد  درجه .۲  برای شلیک به هدف در حال حرکتتنظیم  یبند درجه. 1 :سمت چپ(با  ) ويراتص

کمکشی   یبنشد  درجشه  .3  متشر  1۰۰۰مسافت تا  یفاهدابرای شلیک به  (اصلی )به شکل عدد هشت

 یبنشد  درجه .۴متر  13۰۰ و 1۲۰۰ و 11۰۰ف تا مسافت اهدابرای شلیک به  ()به شکل عدد هشت

تصوير سمت  در مثل تصوير سمت راست است،متر  1۰۰۰تا هدف تا فاصله  ن مسافتییبرای تع
بشدين ترتیشب اگشر ارتفشاع      ردیش گ یمسیستم اپتیکی دوربین صورت راست تعیین مسافت توسط 

کمشان   نیچ خطعمودی واقع در روی خطوط در زير يکی از متر باشد و  ۷۰/1قد انسان متوسط 

فاصله را تا هدف  توان یمبا توجه به عدد نوشته شده در کنار خط عمود شکل دوربین قرار گیرد 

 و اين اعشداد  باشند یمنمايان گر فاصله تا هدف  یاعداد نوشته در کنار خطوط عمود تعیین کرد،

 .باشند یممتر فاصله  1۰۰۰و  ۲۰۰،۴۰۰،۶۰۰،۸۰۰نشانگر فواصل که  باشند یم 1۰....،۲،۴ از

البته نبايد فراموش کرد ابعاد و اندازه قد و عشرض سشینه نیروهشای پیشاده بشا يکشديگر متفشاوت        
 هشای  زمشان همیششه در   ای حرفهان تیرانداز تکنیروهای پیاده تن پوشش  با توجه به و باشند یم

البتشه  زم   دهند یمرا انجام  ی پیاده دشمنقد و عرض سینه نیروها ها یریگ اندازهمتفاوت سال 

صاف وسايل نقلیشه و   یها خطچنین همپیاده و  اندازه هیکل و قد نیروهای تیرانداز تککه است 

نیشروی  که در مواقع  زم  بگیرداندازه را آنها  صورت ممکندر داند و ادوات نظامی متخاصم را ب

 شنظشر  مشورد  فاهشد ارا تشا  خشودش  فاصله  ها اندازهابعاد و تواند با داشتن اين ببايد  تیرانداز تک
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با تمرينات زياد فاصشله را از طريشق حشس     ای حرفه تیرانداز تکنیروهای البته  مشخص کند

در همه جشا و همشه    توان یمو اين تمرينات را  کنند یمف تعیین اهدابینائی و نگاه کردن به 

هرچه قدر  کند یمه اهداف در حال حرکت نگاه ب تیرانداز تکمناطق انجام داد برای اين منظور 

 تشر  بشزرگ او  تصشوير گردد  تر کينزدو هرچقدر  شود یم تر کوچکهدف دور گردد تصويرش 
و ديدن چشم کمک با  تواند یم تیرانداز تکاست که چگونه شده در پايین نشان داده  شود یم

 :بگیرداندازه تا هدف فاصله را هدف 

  و  باششد  یمش يک تیکشه   به صورتو سر وی متری فرم بدن انسان  9۰۰-1۰۰۰در فاصله

 .شوند یمو تیرهای بر  بزرگ ديده  ها ساختمانسیاهی پنجره 

  و سشر آنشان و دودکشش منشازل      متری فرم بدن انسان و حرکت پاها ۷۰۰-۸۰۰در فاصله

 .شوند یمديده 

  بشه  درختان  یها شاخهو و دستان  متری فرم بدن انسان حرکت پاها 5۰۰-۶۰۰در فاصله

 .شوند یمديده  یخیلی واضح صورت

  کاله سر و لباس و کفش نوع اسلحه )سبک و سنگین( نیروی پیاده متری  ۴۰۰در فاصله

 .و تشخیص دادمشاهده  توان یمپروفیل دور پنجره منازل و نوع درختان را  و

  و اجزا  کوچک منازل نیروی پیاده  صورت و رنگ نوع لباس توان یممتری  3۰۰در فاصله

 .دادو تشخیص را مشاهده مسکونی 

  کمربند نیروی پیاده و بشرگ درختشان را   و مشخصات لباس  توان یممتری  ۲۰۰در فاصله

 مشاهده کرد.

  ماننشد بینشی دهشان و    نیروهشای پیشاده   مشخصات صشورت   توان یممتری  1۰۰در فاصله

ر که در صفحات قبلشی کتشاب   طوالبته همین  مشاهده کردفرم برگ درختان را و چشمان 

 یریش گ انشدازه  یهشا  دسشتگاه دنیشا از   یهشا  ارتشش م اکنشون در تمشام   ههم ذکر شده است 

ولشی بشازهم اسشتفاده از روش     گشردد  یمش اسشتفاده   کننشد  یمکار توسط لیزر که  ابي فاصله

در خصشوص   باششد  یمش و نظامی از ضروريات  تیرانداز تکمحاسبه مسافت برای نیروهای 
ايشن روش را  آموزش ديده نیروهای نظامی روش محاسبه مسافت توسط فرمول با  همه 

بنشابراين همیششه در منشاطق جنگشی     ؛ کننشد  یمش در صورت لزوم از آن استفاده و  دانند یم

بشه   وفريب داده  واصلفدر تعیین اندازه دقیق را ديگر که يک کنند یمسعی رقیب نیروهای 
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 ۲۰3      □      تیرانداز در مناطق نبرد تعیین فاصله تا هدف توسط تک

 

بشرای فريشب   متخاصم نیروهای که است ديده شده در نبردهای گذشته  گمراهی بکشانند

مخفی ارتفاع تیر تلگراف را به اندازه نیم  به صورتدر هنگام شب  بشانیرقدادن نیروهای 

انشدازه ارتفشاع تیشر    روی خواهد از برقیب که در هنگام روز اگر نیروی  اند دادهمتر افزايش 

بشرای نشیم متشر افشزايش تیشر       شود ووی اشتباه  یریگ اندازهکند  را تعیینتلگراف مسافت 

 .گردد یممتر  ۷۰تا  5۰ به چیزی نزديکفاصله  یریگ اندازهآمده  وجودبه خطا  تلگراف

 (دهد یمنشان  و لباس استتار S.V.D با اسلحه یه راروسارتش  تیرانداز تک)تصوير زير دو نفر از نیروهای 
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متخاصمتیراندازتکشناساییتعقیبویهاروش

)سشرباز   "SOLDIER OF FORTUNE" ( خبرنگار مجلشه یالدیم 19۷9جون ارلی هم اکنون )

اين مدت و در ااست  هسال در ارتش امريکا خدمت کرد 1۲به مدت است او ( و ثروتنام  یجويا
نیشروی   ويشژه  کماندوهای دهماز هنگ پنجم  افسر گروهبه عنوان هم سال  5/۴ شزمان خدمت

( هشا نیروهای ويتنشام ششمال )ويتکنگ  ويتنام با داخلی  یها جنگکه در بوده است  مريکايی اادري

 مشغول به خدمت بوده است. «رودزيا»شور کو به مدت سه سال هم در ارتش  است دهیجنگ یم

 19۷9سال  ( درو ثروتنام  ی)سرباز جويا "SOLDIER OF FORTUNE"در مجله  یا مقالهاو 

نیروهشای متخاصشم    شناسايیتعقیب و يکی از عملیات جنگیش مقاله در مورد در خصوص  یالدیم

که در حشین تعقیشب و    سدينو یماو در مقاله خود چنین  .کنم یمذکر نوشته است که خالصه از آن را 
 تشن عشر   و نبشرد  جنگ  های میدانهوای گرم  بوديم دری متخاصم هاتقريبی نیرو جستجوی محل

آدرنشالین در تمشام بشدن     سوزاند یماست را پر از گرد خاک میدان جنگ شده  را که روهاین یها چشم

 تیرانشداز  تشک نیروهای )ضربه میزند( و شما در اين وضعیت دنبال  تپد یم تهیسيالکترمثل شوک  آنان

را آنهشا   اينجشا هسشتند تمشام جشان و روان ششما     آنها دانید  میشما  .ديگرد یممتخاصم  یا شدهپنهان 

و منتظر فرصت و از بشین بشردن ششما     نندیب یمشما را و  اند اطرافدر همین آنها  که کند یماحساس 

گرفتشار  آنهشا   گروه و افراد ششما در تلشه   ،همین اطرافدر همین جا هستند آنها  هستند انتانو همرزم

شما اينجشور فکشر و تصشور    البته و  اند انداختهشما را به کمین دشمن  تیرانداز تکنیروهای  استشده 
تلفشاتی نخواهیشد    اصشالا اگر نیروهای شما آموزش ديده و زبده باشند تلفات ششما کشم و يشا     .دیکن یم

 و دهسشتی  انشد  نشستهی که در کمین شما متخاصمداشت و شما تشنه و منتظر از بین بردن نیروهای 

 .ريدببو از بین کرده را پیدا آنها  یمشکل در اينجاست که شما به چه شکل

کششته نشاتو    و کشار  زبدهنیروهای پیاده )سرباز( ابزار تولیدی و تکنولوژی نیروهای در زمان حال  

آنهشا   تجربه اندکی در پیدا کردن نیروهشای متخاصشم دارنشد    ها دادگاهو مثل بازجوهای  باشند یم

بشرای حشل   و فرمانشدهان نظشامی    انشد  دهيش گرداغلب يک سرباز معمولی هستند که جذب ارتش 
 ازخطرناک و جنگشی   یها طیمحو و شرايط سخت  ناآشنامحلی  پیچیده در موقعیت و یا مسئله

چند مشاه   است شما برگرديد به برای حل اين سری مسائل و مشکالت ممکن ،برند یمبهره آنها 

مشوفقیتی در   دیش خواه یمش در صورتی که  ديا کردهشما اين عملیات را شروع  زمانی کهاز  تر عقب

 قشدم وارد نگشردد اولشین    نیروهشای ششما   داشته باشید و تلفاتی به شما و به همراهمناطق جنگی 
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داشته باشید در  یزیآم تیموفقعملیات  دیتوان ینمشما  باشد یممحل و منطقه عملیات  ازآشنايی 

در میان نیروهشای   همافراد محلی از و  داشته باشیدد ننبرتی از محل ااطالع کمترين که صورتی

وقشت  از روز  ينچنشد  شودقبل از اينکه در منطقه جنگی عملیات شما شروع  بنابراينشما نباشند 

منطقشه  شرايط محلشی  بهتری به  تا شناخت شود یمد نبرمحل آشنايی صرف نیروهايتان  وخود 
ل هوايی و موقعیت محش  یها عکسبايد نقشه  حتماادر اين مدت زمان کم  .دیباشعملیات داشته 

با  نطقهدر مشما  یها مالقات .نیدمطالعه کی متخاصم را روهاین و آمد رفت مسیرهای عملیات و

اطالعشات   دیش توان یمش محلشی  چوپانشان   ودهقانشان   از شود یمکمک شايانی به شما مردم محلی 

 ،ديش آور به دستاز نیروهای متخاصم اطالعاتی هم و شرايط منطقه  در مورد محل و یمتیق یذ

با نیروهای را فیزيکی و نظامی  زم  یها نيتمر دیتوان یمنطقه اطالعات از م یآور جمعدر زمان 

کمشین  ان کش ه امک یناطقمو دشمن ن یمکمخفی احتمالی  یها موضعو  هانجام داد دیخوپیاده 
را  طبیعت منطقشه نبشرد  و لباس استتار مناسب نسبت به  هگرفت در نظررا  د داردوجوآنها  در زدن

مورد نیاز را تهیشه  سايل وسعی شود که را انجام داد و روها ینکنترل مهمات و وسايل  و کرد ایمه

و کنترل کامشل نیروهشا را از نظشر روحشی و نظشامی و       هحذف نمودرا  یرضروریغاقالم و کرده 

داشت، مواد غذائی زاپاس، آب و مهمات را فراموش نکنید و سعی د به دور ياز نظر نبارا فیزيکی 

 .دحمل کنن به همراهبار کمتری را با خود شما  یوهاگردد نیر

لبشاس  با نیروهای متخاصم  هم فرمگ و همرن خودیبعضی اوقات نیروهای زبده تعقیب کننده  
 گشردد  یمش در زمانی مفید واقع له یحاين  .کنند یماستفاده آنها  غنیمتی یها اسلحهو از  پوشند یم

در حشین تعقیشب    هسشتید آنهشا   یهشا  نیسرزمتعقیب نیروهای متخاصم در مناطق و در که شما 

 اگر .نیروهايتان باشید ت خود واو مواظب حرکباشد خیلی متمرکز حواستان بايد  دشمننیروهای 

توسشط   سشعی کنیشد کشه    انشد  کردهرا به تن  آنانلباس دشمن دادن برای فريب خودی نیروهای 

ی جوانشب   بنابراين بايد همشه  .نگیرندمورد اصابت گلوله قرار  و شناسايیبه اشتباه  شمانیروهای 

عملیات داشته مردم منطقه شناخت  زم در مورد هرچه بیشتر  شودسعی  ضمناارا سنجیده و کار 

 راآنهشا   سشنن و  آدابگ آنشان  فرهن کنند یمچیزهای را مصرف  چهآنها  کهمثال  به طور ،باشید
 مشادرزاد عصبی شويد هشیچکس   نبايدو  دیکن یماغلب رد پای آنان را گم  ، در صحنه نبردبدانید

نیامشده   ایش به دن )قبیله آفريقائی که در رد زدن و پیدا کردن شکار تجربه زيادی دارند( «بوشمن»

پژمردگی و يشا خشم    مثالا .کنید آناناست با حوصله و دقت حواس خود را متمرکز پیدا کردن رد 

نیشروی  در يک جهت به معنی نشان دادن جهت حرکت  ها علفو يا سر خم شده  گیاهانشدن 
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 ۲۰۷      □       تیرانداز متخاصم تعقیب و شناسايی تک یها روش

 

 آنانمتخاصم بعد از طلوع خورشید حرکت کرده باشد در مسیر حرکت نیروی اگر  .استمتخاصم 

بشر اثشر   را  یتر کمرنگحالت  ها علفو  شود یمديده کمتر  ها علفو  درختان یها برگروی شبنم در 

دششمن  ئی جشا  جابهو نشانی از اثر حرکت  تواند یماين که  کنند یمپیدا  ی نیروهای پیادهرد پاو  عبور

نیروهای شما تحشت تعقیشب و شناسشايی    باشید وقتی که  ها عنکبوتدنبال تخريب تور و شبکه  باشد

سعی شود که هر چند لحظه سر خود را بشا  گرفتشه    کنند یمو از مناطقی عبور  اند متخاصمنیروهای 

کشه رد پشا و    شود یمباعث  ها زدناين ديد  .دنرا زير نظر بگیر اطراف خودمتری  ۲۰تا  15و تا فاصله 

د تشا  نرا در دست داشته باشش و منطقه تحت نفوذ خود د و کنترل محل نرا بهتر ببینخود  کتمسیر حر
سشعی ششود بشا     .ششما را زيشر نظشر دارنشد     حتمشاا آنها  د چونننشوگرفتار  ی متخاصمروهاینبه کمین 

ششکار  ششکارچی اسشت و    تیرانشداز  تکنیروی  ،حوصله و با تحمل مواظب حرکات و رفتار خود باشید

 .افتد ینمو به تور شکارچی کرده رم ار کش و اگرنهخود را ببیند شکارچی نبايد 

 (باشد یم اندرخت در میان شاخ و برگ شموضع کمینکه  دهد یمرا نشان  ارتش روسیه تیرانداز تک)تصوير پايین 
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اندرشمالقفقازتیراندازتکمروریبرجنگ

چچشن جنشگ    طلبشان  یجشدائ بین نیروهای فدرال روسشیه و  میالدی  199۴-۲۰۰۰ یها سالدر 
هر دو سوی جبهه جنگ بشا اسشتفاده از   در  تیرانداز تکنیروهای در اين جنگ  .سختی در گرفت

و تلفشات  کردنشد  د يگر واريکشد مهلکی به نیروهای سخت و  یها ضربهجنگی خود  یها کیتاکت
 .بسیار زياد بودنیروهای دو طرف در اين جنگ 

 داخلشی  در منطقشه قفقشاز جنشگ   )قفقشاز   در شمالصورت گرفته  یها جنگو  ها یریدرگاين در 
ديگر هشم کششیده ششده بشود بنشابراين در بعضشی        یها یجمهورچچن به جمهوری داغستان و 

از هر دو  تیرانداز تک یها گروه( استفاده از است دهيگردشمال قفقاز اشاره  یها جنگبه  ها نوشته
صورت گرفته و جنگ و نبردها  زد و خوردهااين بود که گسترده  یقدر  بهطرف درگیر در جنگ 

 .استمعروف گرديده  هم تیرانداز تکنیروهای به جنگ را 

ارتش پیشاده روسشیه را بشا     تجربه یبچچنی نیروهای  تیرانداز تکنیروهای در اوايل شروع جنگ 
در جمهشوری چچشن    هشا  یریش درگدر اوايشل   .آوردنشد  یممرگبار خود از پای در  یها گلولهشلیک 

 تیرانشداز  تشک و اصابت گلوله نیروهای  گیری نشانه بیشترين تلفات نیروهای ارتش روسیه توسط
درصشد از   %۲۶ کشه  دهد یمآمده نشان  به دستآمارهای  .چچنی صورت گرفته بود طلب یجدائ

اسشلحه   یهشا  گلولشه ناشی از ششلیک و اصشابت    یهروسارتش فدرال  زخمیو شده تلف نیروهای 
 .ه استبود تیرانداز تکنیروهای 

 «گروزنشی »صورت گرفتشه در محشدوده ششهر     یها جنگبه گزارش بعضی از شاهدان عینی در 
تمامی افسران سپاه هشتم ارتش روسیه را از بین  تقريبااچچنی  تیرانداز تکنیروهای مرکز چچن 
واقشع در  کشه مقشرش   روسشیه  کشور هشتم  سپاهموتوريزه  ۸1مثال در هنگ  به طوربرده بودند، 

ن يش مختلشف ا  یهشا  ردهاز کل افشراد کشادر و   میالدی  1995در ژانويه بود محدوده شهر گروزنی 
 فقط ده سرباز و يک افسر سالم باقی مانده بودند.گ هن

روسیه از قبل خود را آماده نیروهای چچنی برای جلوگیری از تسخیر شهر گروزنی توسط ارتش 
را برای حمله به نیروهای ارتشش روسشیه   کمین مخفی  یها موضعو  ها تیموقعآنها  .کرده بودند

 یهشا  حملهرا برای ارتباط و از شهر  یها قسمتمناطق و  قبلخیلی ز اآنها  گرفته بودند، در نظر
را در وقت  زم و اسلحه و مهمات کافی بتوانند با شروع جنگ  آماده کرده بودند تاخود تاکتیکی 

چچن بعد از فروپاششی اتحشاد جمشاهیر     جمهور سیرئاولین ) «جوهر دودايف»در اختیار نیروهای 
 .ذارند( قرار بگکه خود او يکی از افسران ارتش سرخ سابق بود شوروی
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قفقشاز   یهشا  کشوه در  «S.V.D» تیرانشداز  تک یها اسلحهارتش روسیه را با  تیرانداز تکبا  نیروهای تصوير )

 .(دهد یمنشان 

نیروهای ارتش فدرال روسیه از ششهر   ینینش عقبدر هنگام میالدی  1993-199۴ یها سالدر 

 یها سالحمقدار قابل توجه و  «S.V.D یداس و » تیرانداز تکقبضه اسلحه  533گروزنی تعداد 

 چچنی افتاده بود. طلب یجدائنیروهای  به دست شان مربوطهديگر با مهمات 

جشوان زن   تیرانشداز  تکاز نیروهای آنها  .چچنی تعلیمات  زم را ديده بودند تیرانداز تک نیروهای

مقابل نیروهای فدرال  ها یریدرگو  زد و خوردهادر میان صفوف خود استفاده شايانی کردند و در 

کاملی به منطقه درگیری و نبرد داشتند و از آشنايی آنها  .کردند یمروسیه خیلی حساب شده کار 

خیلی خشن و روسیه و در جنگ با نیروهای فدرال ارتش  ماندند ینم غيدر یبکمک مردم محلی 

 .دندیجنگ یمکرده و  و با کیفیت برخورد ای حرفه

پیاده سشپاه هششتم ارتشش     یروهاین ان در شهر گروزنی مرکز جمهور چچن:تیرانداز تکجنگ 
روسیه که درگیر جنگ در محدوده شهر گروزنی مرکز چچن بودند به هیچ وجه آمادگی درگیری 

 نداشتند.را مناطق شهری چچنی در  ای حرفهزبده و  تیرانداز تکنیروهای جنگ با و 

آمشد بشدين ششرح اسشت:      به وجشود ی شهر گروزنی زد و خوردهاکه در  یها اتفا يکی از نمونه 

 رامنطقه در موجود  یها هنگفرماندهی يکی از  که روسیه از سپاه هشتم ارتش فدرالسرهنگی 

گشروه  را بشرای از بشین بشردن و دسشتگیری     ز اين هنشگ  يک گروهان موتوری ا داشت به دست

چچنشی در   تیرانداز تکگروه  ه بودفرستادگروزنی  شهر داخلبه ی ان محلتیرانداز تکاز  کوچکی
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شهری پديدار و از آنجا بشه سشوی نیروهشای روسشی      یها ساختمان یها خرابههر لحظه در 

محل و مکان خود  عاايسر کارآمدو  مؤثر یها کیشلپس از و  دادند یمانجام  مؤثر یها کیشل

زبشده و مشاهر    تیرانداز تکگروه که برای دستگیری  زهيگروهان موتوريک ، دادند یمرا تغییر 

رفته بود تجربه نیروهای روسی جنگ جهانی دوم را که در مقابل نیروهای  تيمأمورچچنی به 

تلفشات زيشاد و کششته و مجشروح ششدن       بشا دادن آنها  نداشتند دادند یمآلمانی از خود نشان 

 .مقر خود باز گشتند افرادشان به

 «یاس و د»ماننشد   یهشا  نمونشه چچنی به تعداد زيادی قبضشه اسشلحه از    تیرانداز تک یها گروه
اپتیکی کرده بودند و حتشی از   یها نیدوربکالشنیکف را مجهز به  یها اسلحهچنین روسی و هم

شمال قفقاز  یها جنگ .کردند یمورزشی هم بر علیه نیروهای ارتش روسیه استفاده  یها تفنگ

 هشا  جنشگ در اين  .داشتند نیروهای دولتیرا با شهری پارتیزانی و چريکی  یها جنگخاصیتی از 

زن  یج یآرپو يک تا دو نفر مسلسلچی  و انتیرانداز تکمرکب از  یها گروهبه صورت وسیعی از 

و بشرای   پرداختنشد  یمنیروهای فدرال نقل  تخريب نیروهای موتوريزه و وسايل حمل وبرای 

بعضشی   .آوردند یم به وجودمشکل در کار و عملیات ارتش روسیه  دردسر و نیروهای ارتشی
سشبک   یهشا  مسلسشل مجهشز بشه   کشه   نیرو بودندنفر  1۰تا  9متشکل از  ها گروهاوقات اين 

 تیرانشداز  تکنفر هم نیروی  و يک يا دو یج یآرپهم مجهز به اسلحه  کالشنیکف و يک نفر

حمله و روسیه فدرال ارتش  اس وی دی بودند به نیروهای یها اسلحهکه مجهز به  ای حرفه

بشه   حملشه  روسشیه،  به نیروهای ارتشش آنها  و بیشتر عملیات کردند یمکاری وارد  یها ضربه

ششدن و   یمخفش  و هجوم نابهنگام به نیروهای ارتششی،  حمله ،بازرسی نگهبانی و یها پست

 ،ارتشش نیروهای نیروهای ارتشی و به تله انداختن و راه کمین در مسیر  یها موضعتشکیل 
نیروهشای ارتششی را انجشام    به اسارت در آوردن و زدن  عملیات تروريستی و شبیخون انجام

ارتش روسیه ششبیخون   یها گاهيپااوقات با استفاده از تاريکی شب به  آنان اغلبو  دادند یم

از محل ت به نیروهای ارتش روسیه پس از وارد کردن تلفا یو در مدت بسیار کوتاه زدند یم

 .دنديگرد یممتواری مزبور 
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کشه در   دهشد  یمش ساخت روسیه را نشان  یمتر یلیم S.V.D» ۶۲/۷ اس و د» تیرانداز تکتصويرهای زير اسلحه )

 چچن به همديگر وارد کردند.( طلبان یجدائن تلفات را با اين سالح نیروهای فدرال روسیه و يشتریجنگ چچن ب

 

احتمالی رفشت   یها محلو يا در  ها جادهخود را اغلب در  یها نیکمچچنی  طلب یجدائنیروهای 

تا تلفات بیشتری به نیروهای ارتش فشدرال روسشیه    دادند یمو آمد نیروهای ارتش روسیه انجام 

را روسشیه  بیشتری غنائم، اسلحه، مهمات و همچنین نفراتی از نیروهای ارتش  مقداروارد کنند و 

 طلشب  یجشدائ  تیرانشداز  تشک  یروهاین استفاده کنند،آنها  زگرفته و سپس در معامالت خود ابه اسارت 

سشبک کشه    یها مسلسلو  ها سالحاز جنگجويان مسلح به  یها گروهدر شمال قفقاز اغلب با چچنی 
و با از بشین بشردن نیروهشای     کردند یمبه نیروهای ارتشی حمله و  کردهبر پا  یا گستردهآتش زياد و 

 .شدند یمعملیات گريخته و دور ارتش از منطقه  نیروهای مخابراتیر و دکاپیاده و افسران 

و در  کردنشد  یمش را انتخشاب   یا مرتبشه ساختمان بلنشد  چچنی  تیرانداز تکی روهایبعضی اوقات ن

و گرفته موضع مخفی کمین  ها پنجرهو  ها روزنهدور از  ها اتا طبقات میانی ساختمان و در عمق 

ی هشا نیرواز  ديگشر  نفر کي چیهمراه وی در طبقه اول و در طبقه با ی سر مسلسل چیمسلسل

و بشا   گرفشت  یمش قشرار   کردنشد  یماستفاده  یج یآرپ که اغلب از سالح انداز نارنجکبا سالح  آنان
و به آنان تلفشات  زده نیروهای ارتش فدرال روسیه کمین راه بر سر چنین آرايشی نیروهای آنان 

و ديوارهای فروريخته به کمین  ها ساختمان یها خرابهاوقات آنان در میان  گاهی کردند یموارد 

را انجام شلیک هدفمند خود دقیق  روی نشانهخود را انتخاب و با  یها هدفو از آنجا  نشستند یم

روش در  ايشن  چچنی روش ديگری بود که اغلب آنشان از  طلب یجدائبین نیروهای  در ،دادند یم

اين روش  .کردند یمبر سر راه نیروهای دولتی استفاده  مخفی خود یها نیکمدر و يا  ها یریدرگ

ی از نیروهای فشدرال را  هگروچچنی  تیرانداز تکنیرو و يا نیروهای  همین کهبدين شرح بود که 
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البته به قسشمت پشايین تنشه او     ی روسبه يک نفر از اين نیروها کردند یمخود گرفتار  ندر کمی

ان وی بشرای کمشک بشه    قطشار  همدوستان و  همین کهو  کردند یمشلیک کرده و وی را زخمی 

و در آخر نفر زخمی  رساندند یم به هالکتبا شلیک گلوله را آنها  يکی يکی شتافتند یمسوی او 

از  هم ويتکنگ نیروهایويتنام  یها جنگدر ) .رساندند یم به هالکتشده را با يک تیر خالص 

قفقاز خیلی اوقات  یها جنگر د (.کردند یم زيادی اين روش بر علیه نیروهای آمريکايی استفاده

را انجشام   یهنیروهشا ارتشش فشدرال روسش    از بین بردن هم عملیات ی ان به صورت تکتیرانداز تک

ئی نیروهشای  جشا  جابشه زودتر و قبل از حرکشت و   ای حرفه تیرانداز تکنیروهای  اغلب اين داند یم
منشازل و در   بشام  پششت ارتش فدرال موضع مخفی خود را دور از ديد آنان در فاصشله مناسشب در   

و در مدت زمان کوتشاهی بشه    نشستند یممخروبه تعیین کرده و در آنجا به کمین  یها ساختمان

بشاد و  و به سرعت  دادند یمخود را انجام  مؤثرشلیک و  روی نشانهمورد نظر سوی چندين هدف 

ن در ینش چهم تیرانشداز  تشک نیروهشای  ايشن   ششدند  یمش خود متشواری  کمین از موضع مخفی بر  

 هشای  زمشان  تا در کردند یممشخصی برای خود مهمات و مواد غذائی پنهان و ذخیره  های مکان

 .استفاده کنندآنها  بتوانند ازمناسب 

زد و نبردها و  اوايل جنگ درچچنی را  طلب یجدائعلت موفقیت پیشرفت نیروهای  اگر بخواهیم

و نبشرد   و منطقه جنگ هبآشنايی  ها علتدر نظر بگیريم يکی از اين  ز راشمال قفقا یو خوردها

کسشانی بودنشد کشه در     طلشب  یجشدائ آنان بود در میشان ايشن نیروهشای    نظامی کافی  یها تجربه

لشه بشاری از   وداخلی افغانستان در زمان اتحاد جمشاهیر ششوروی ششرکت داششتند و ک     یها جنگ

و در  کردنشد  یمبا خود به قفقاز آورده بودند که بر علیه نیروهای فدرال استفاده جنگی را تجارب 

 یهشا  اسشلحه به خصوص  شده بودند تیرانداز تک یها سالحمجهز به  آنان همچنین اواخر جنگ
متشر و   ۲5۰۰بشا بشرد بشیش از     « 9۶-او اس» یمتر یلیم ۷/1۲روسی کالیبر بزرگ  تیرانداز تک

 «9۴-وی اس کی»و  «وی اس اس»بدون صدا )مجهز به صدا خفه کن(  یها اسلحههمچنین 

 .ندبود «اس وی دی»و 
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 .(دهد یمرا نشان  اند گرفتهان ارتش روسیه را که در ساختمان مخروبه شهر گروزنی سنگر تیرانداز تکتصوير با  )

 روس و زبشده ژنشرال بشا تجربشه    را در شمال قفقاز ه یهشتم ارتش روسپاه نیروهای سدهی فرمان

 هششتم  سشپاه که مقشر وی در يکشی از پايگشاهی    در دست داشت  «روخلینژنرال لف ياکولويچ »

 یهشا  جنشگ که تجربشه   «روخلینژنرال » سپاه هشتم دهفرمان قرار داشتروسیه به نام ولگاگراد 

دهی فرمانش او فرمانشده بسشیاری زبشده و مشاهری بشود و       داششت  بشه همشراه  داخلی افغانستان را 
 عهده داشت. ردر شمال قفقاز ب رازياد جنگی  زیآم تیموفق یها اتیعمل

 (دهد یمفراوان و لباس نظامی را در روسیه و افغانستان نشان  یها مدال)تصويرهای زير متعلق به ژنرال روخلین با  
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روسیه بود که سابق درخششانی   فدرال ارتش ژنرال لف ياکولويچ روخلین يکی از فرماندهان باتجربه)

داشت او در در پرونده نظامی خود شمال قفقاز  یها یجمهور یها جنگ افغانستان و در یها جنگدر 

به سالگی به طرز مشکوکی در خانه يیالقیش در اطراف شهر مسکو  51میالدی در سن  199۸سال 

 ماکاروف در حال خواب به قتل رسید(. شخصی وی مدل دست همسرش و با تپانچه

چچنشی   طلب یجدائان تیرانداز تکبا  روسیه نیروهای ارتش یها یریدرگبا توجه به مشکالت و 

فرسشتادن گروهشی از    جهشت ستاد فرمانشدهی ارتشش روسشیه    برای را درخواستی ژنرال روخلین 

و پشس از مشدتی يشک    انجام داد زبده روسی را به منطقه درگیری  تیرانداز تکنیروهای ويژه 
ارتش فدرال روسیه به پايگاه مقشر فرمانشدهی   ويژه  یها گاني تیرانداز تکهنگ از نیروهای 

شروع آموزش ديده  تیرانداز تکنیروهای از اين گروه پس از مدتی چندين هشتم ارتش آمدند 

ا پرداختنشد و بش  چچشن  متخاصشم در منطقشه    تیرانشداز  تکی روهایشکار ن وبه انجام عملیات 

اين موضوع کشاهش ششديد   و مدعی وارد کردند و شاهد آنها  بهتلفات زيادی ترورهای خود 

در  تیرانداز تکنیروهای گلوله ناشی از اصابت  هروسیارتش نیروهای ان حو مجرو یها یزخم

 بود. منطقه جنگی چچن

 یهشا  یزخمش ن و حیروسیه مدعی اين بود کشه تعشداد مجشرو   توسط وزارت دفاع  آمار اعالم شده

 .کرده بودپیدا اهش ک یدرصد ۲۰۰ تقريباا یا مالحظهمقدار قابل  به نیروهای ارتش فدرال

ه ینیروهای ارتش روسی نظامی که توسط در عملیاتبه گزارش سخنگوی نیروهای ارتش روسیه 

بشود  با موفقیت که همراه  چچن یجمهوردر  «باموت»چچنی در نزديکی منطقه  طلبان جدائیبا 

نفشر از   ۴۴ان ارتشش روسشیه   تیرانشداز  تکدر حین اين عملیات بدين شرح بود که  صورت گرفت

فرماندهان رده پشايین  ز ا نفرشان 1۶که در میان اين نیروها  ز بین بردندجنگ جويان چچنی را ا
چنشین  بودند و هشم  آنها  در میاناده نفر هم از نیروهای پی 1۲فرماندهان رتبه با  و ز و سه نفر ا

 د داششت وجومربوط به گروه القاعده وهابی نفر هم از نیروهای خارجی  ۷دگان شته شکان یدر م

شمال قفقاز نیروهای خشارجی کشه بشه القاعشده      یها جنگبه گزارش نیروهای ارتش روسیه در )

و شمال افريقا  سعودیعربستان به خصوص  وابسته بودند متشکل از افرادی از کشورهای عربی

( با توجه به تلفات زياد نیروهای ارتش فشدرال روسشیه در   دندا کشته شده بويديده و آنها  در بین

کشه   داد یمنیروهای ارتشی نشان در میان از اين تلفات انسانی  یریگ جهینتاول جنگ و  یها ماه
و  زم است که ايشن نیروهشای    اند نبودهآشنا نظامی جنگ شهری  یها کیتاکتنیروهای پیاده با 
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به قیمشت ريخشتن خشون تعشداد      اين تجارب و نبودندببینند  مورد نظر را ها آموزشاز اول نظامی 

 یهشا  آموزشسرانجامید که  زم بود قبل از شروع جنگ روسیه  زيادی از نیروهای ارتش فدرال

 ببینند.در شهرها را ان تیرانداز تکجنگ مخصوص 

سشولنیچه  »در منطقشه  آموزششگاهی بشود کشه    روسشیه   تیرانداز تکمرکز تعلیم و تربیت نیروهای 
 «К-43» ش روسشیه بشه اسشم   در بین نیروهای ارتش )کشور روسیه واقع گرديده بود در  «گرسک

ايشن   دستور ساخت که با آن نامه باشد یم یا نامهشماره  آموزشگاه بر گرفته از نام .معروف است

روسشیه را در   تیرانداز تکآموزش و تعلیم نیروهای کادر ديد اين مرکز ج (ندنمود سیتأسمرکز را 

. نشد ششروع کرد به دستور فرماندهی ستاد نیروهشای مسشلح روسشیه     یالدیم 1999سپتامبر سال 

کشه از قبشل آمشوزش    وجشود داششت   ديگری در مناطق مختلف روسشیه  تیراندازی )البته مدارس 

اساتید زبده  به خاطر ۴3-ولی آموزشگاه کا .را بر عهده داشتندارتش روسیه  تیرانداز تکنیروهای 
از معروفیت خاصی  ی روسیتیرانداز تک یها آموزشگاهتمامی در میان خاص خود  یها آموزشو 

 (.برخوردار بود ها آموزشگاه نسبت به بقیه

بشرای   یا تجربشه ارتش افسرانی زبده و با  یها گانيبرای آموزش نیروهای ارتش روسیه از تمام 

 .گرديدنداعزام  یهروس ارتش تیرانداز تکی روهایت نیآموزش و ترب مرکز جهت اين منظور به آن

واقشع در آموزششگاه مشذکور يشک دوره ششش       تیرانداز تکاين افسران قبل از آموزش دادن نیروهای  

 .دندديده بومرکز ن یهمدر اين را  تیرانداز تکش دادن نیروهای مخصوص آموز یها آموزشماهه 

 یها گانيبرای زبده  تیرانداز تکی روهایتربیت و تعلیم ن ۴3-کامرکز آموزش در وظايف اصلی  

در اين مکان برنامه آموزششی تشاکتیکی فششرده و     باشد یمروسیه کشور در سراسر فدرال ارتش 

آمشوزش  گروهشی   بشه صشورت  انفشرادی و يشا    به صورتکه  تیرانداز تک نیروهایسختی را برای 

 .کنند یمرا برگزار  نندیب یم

ايشن   اولیشه  انتخشاب  پس ازی در اين آموزشگاه تیرانداز تکجهت آموزش ارتشی نیروهای پیاده 

مشورد ايشن نیروهشا     دراز طريق آموزگاران و مديران اين مدرسشه  هم سختی  یها نشيگزنیروها 

 .ردیگ یمصورت 

آنها  بیشتر تجربه عملیکسب برای  ۴3-کادر آموزشگاه نیروها ی اين آموزشدوره پس از پايان  

نظامی روسی  یها هينشردر يکی از اين مقاله ) .فرستادند یمبه جمهوری چچن و شمال قفقاز را 

 (.در جمهوری چچن ادامه داشته است یا گسترده به صورت ها یریدرگکه هنوز بود  شده چاپ

www.takbook.com



 ۲1۷      □      تیراندازان در شمال قفقاز مروری بر جنگ تک

 

ان یش از م اکثشراا ان ارتش روسشیه کشه   تیرانداز تک یالدیم ۲۰۰۰بهار و تابستان سال  یها ماهدر 

بودند در حشین هجشوم بشه ششهر      ۴3-و دوره ديده در آموزشگاه کاآموزش  تیرانداز تکی روهاین

از هشم  نفشر   ۲۸ طلبشان  جشدائی مهشم  ی پیشاده  روهشا یو ن یهشا  هدفاز بین بردن  ریبه غگروزنی 

چچنی را هم از بشین بردنشد کشه باعشث ضشربه زدن کشاری بشه نیروهشای          تیرانداز تکنیروهای 

باعث جلوگیری از تلفات بیشتری نیروهای ارتش روسشیه سشرانجامید    ضمنااگرديد و  طلب یجدائ

 .رفتند یمز بین ان چچنی اتیرانداز تککه اغلب توسط 

و  تیرانشداز  تشک نیروهای برنامه درسی مناسبی برای آموزش  ۴3-کا آموزشگاه  در در حال حاضر
ف و ادهش ابه  یکتیراندازی و شلو  روی نشانهدر دقت  با  بردنهم چنین تحقیقات زيادی برای 

توسشط   یا ششده بشروز  و ن يبه صورت نشو  تیرانداز تک نیروهایحل و تشريح مشکالت آموزشی 

 .ردیگ یمدر اين آموزشگاه صورت خبره اساتید 

 ردیگ یمی را هم صورت تیرانداز تکافراد، آموزش اساتید  آموزش زا ریبه غ ۴3-در آموزشگاه کا 

ی در کشور پهناور تیرانداز تکمختلف  یها آموزشگاهبه  اين اساتید  زم یها آموزشکه پس از 

، بپردازنشد ارتششی  واجشد ششرايط    تیرانداز تکنیروهای ت یو تربآموزش به در آنجا تا روسیه رفته 
مختلف وزارت دفاع و نیروهشای ارتشش روسشیه     یها بخشاساتید اين آموزشگاه افرادی را برای 

بیششتر  رانشدمان  بشرای  که  آورند می به وجود را نوينی یها کیتاکتآنها  دهند یمآموزش و تعلیم 

 .ردیگ یممورد استفاده قرار ظامی ن مختلف یها اتیعملدر  تیرانداز تکنیروهای 

 روسی زبشان  ارتش فدرال روسیه را که در مجله تیرانداز تک از نیروهای یيک یا خاطرهدر اينجا 

 :کنم یمذکر را  آمده است «سرباز خوش شانس»

بر جای  ی روسیروهاین یها اتیعمل زا زيادی یها خاطرهکه  ديگو یمروس  تیرانداز تکنیروی 
در  یکه به محلش  شود یمداده  تيمأموراست که به وی  چنین يکی از اين يادها ده استمان یباق

در آنجشا يشک   ه کبرود منطقه چچن در در شمال قفقاز روسیه ارتش  یها گاهيپانزديکی يکی از 

با اسلحه خود از فاصله مناسب و از مخفیگاه خود به سوی نیروهای  بیگاه گاهمحلی  تیرانداز تک

نیروهای ارتش فدرال شدن زخمی يا کشتن  که باعث داد یمگباری انجام مر یها کیشل یارتش

بشه  ششود   شناسشايی و قبل از اينکه موضع مخفی وی توسط نیروهشای ارتشش فشدرال     ديگرد یم

 خوردهشا و  و زد)در  .گذاششت  ینمش و اثشری از خشود برجشا    مخفی خود متشواری   وضعسرعت از م
بلنشد   یهشا  سشاختمان چچنشی از   طلب یجدائان تیرانداز تکهای شهر گروزنی مرکز چچن ردرگی
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برای موضع  خالی از سکنه بودند اکثراامنازل مسکونی که  بام پشتمرتبه حتی گلدسته مساجد و 

 روی نشانه نیروهای ارتش فدرال سمت به ها مکان نياز ا و کردند یممخفی کمین خود استفاده 

از شلیک مستقیم گلولشه  آنها  برای از بین بردن نیروهای ارتش روس و کردند یمگلوله شلیک  و

ناششی از   یهشا  تشرکش چون ششعاع و   کردند یمخود استفاده  «اراپیر»سبک  یها توپتانک و يا 
 گشردد  یمآنها  و باعث هالکت کرد یمن اصابت اتیرانداز تکبه  حتمااتوپ  دلم نيگلوله اانفجار 

هیچ ساختمان  گروزنی از شهر طلبان جدائیبنابراين بعد از تصرف نیروهای ارتش فدرال و خروج 

 داايششد ششهر   یهشا  سشاختمان  و يا منازل مسکونی سالمی در شهر بشاقی نمانشده بشود و تمشامی    

گروزنی را دولت فدرال روسیه شهر  چچنو پس از پايان جنگ  دبودن دهب شيو تخر دهيد بیآس

 چچنشی در ششب صشورت    تیرانشداز  تکمرگبار  یها کیشلتمامی  کند یمنو بنا نمود( او اظهار از 

بود( برای اين منظشور قبشل از    قرمز مادوندر شب )ديد به دوربین اسلحه وی مجهز  و گرفت یم
حرکت کردم چچنی  تیرانداز تکبه محدوده تقريبی کمین  یچ میس یببا يک نفر غروب خورشید 

بشه  را بشا خشود    یتیربشار سشبک  با ی کمک یروینبرای جلوگیری از به دام افتادن خودم يک نفر و 

بود که تاريکی شب را  بش درمجهز به دوربین ديد هم اسلحه من  کند یمبردم او اظهار  همراه

پاسشی از   ديش گو یمش او  نمشود  یم ایمهو ديد خوبی برای من  کرد یمبه روشنی بعد از ظهر تبديل 

ساختمان سشوله يشک کارخانشه     یها خرابهمتری از خودم در  35۰در فاصله ه کشب گذشته بود 

 روی نشانه سايهآن  گرديدم و وقتی که به سمتئی حرکت سايه و شبحی جا جابهمتوجه متروکه 
اسشت و منتظشر   همان جا او در  دانستم یماما من  .شد ینمديده  اصالامتخاصم  تیرانداز تککردم 

که  ماندمخودم منتظر وضع مخفی مدر بنابراين من هم  .باشد یمخود هويدا شدن طعمه و شکار 

 به تأملفاصله بدون الشد و من ب پديدارمتروکه جرقه مانندی از داخل کارخانه  يیروشنابه ناگه 

 مشذکور  تیرانداز تکسر و صورت  کردم یمکه احساس  يیجاآن جرقه آتش کمی با تر به  یسو 

که گلوله اسلحه من به هدف اصابت کرده است روز بعشد   آمد یم به نظرشلیک کردم و  باشد یم

کردنشد جسشد    مشت يعزبه محشل   و نداز پايگاه ارتش روسیه که در آن نزديکی بود یوقتی افراد

 .پیدا کردندچچنی را در آنجا  تیرانداز تکنیروی 

را نیروهشای ارتشش فشدرال    عملیات تشرور   نفره کيی بود که تیرانداز تکاو که  مشخص شد بعداا

فشدرال   نیروهشای شدن وی در آن منطقه و محدوده پايگشاه ارتشش    از هالکو بعد  داد یمانجام 

آن پیشدا نگرديشد و نیروهشای واقشع در      در آن منطقه یمتخاصم تیرانداز تکديگر نیروی روسیه 

 .آرامش پیدا کردندنظامی پايگاه 
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 تیرانشداز  تشک نیروهشای  ن يش ارتش روسیه در ششمال قفقشاز ا   ها یریدرگو  با تمامی مشکالت جنگ 

توانسشتند تمشامی ششهر     ارتشینیروهای ديگر با کمک روس بودند که فدرال کارکشته و زبده ارتش 

بشرای  چچنی و نیروهشای وهشابی پاکسشازی کننشد و      طلب یجدائگروزنی مرکز چچن را از نیروهای 

در ه کش ارتشش فشدرال    تیرانشداز  تشک نیروهشای  در میشان   همشراه آورنشد  به  یها تیموفقارتش روسیه 

بشود   «الکسشاندر چرنیششف  »به نشام   یمعروف تیرانداز تک یروین شمال قفقاز درگیر بودند، یها جنگ

 آورد. به دستنشان قهرمانی دولت روسیه را و زيادی را انجام داد و  زیآم تیموفق یها اتیعملکه 

روس  تیرانداز تکنیروهای ن يای در شمال قفقاز و جمهوری چچن زد و خوردهاو  ها یریدرگدر 
اين تجشارب   .آوردند به دستمختلف جنگ شهری  یها نیزمگوناگونی در  یها تجربهکه  دندبو

 هکشه در خشاطر  آمشده اسشت    بشه دسشت  زيادی از نیروهای دو طشرف   یها خونجنگی با ريختن 

در تشاريخ  و  ششود  ینمش و هیچ وقت فرامشوش  است روس به ياد مانده  تیرانداز تکنیروهای زبده 

 .هم ثبت و باقی مانده است تیرانداز تکنیروهای شهری جنگ 

 

 باششند  یم «اسپیتس ناز» نیروهای ه که معروف بهروسیوزارت دفاع نیروهای کماندوی  يکی از تصوير با )

شمال  یها جنگدر را و لباس استتار سفید زمستانی  یمتر یلیم ۶۲/۷کالیبر  S.V.D تیرانداز تک را با اسلحه

 .(دهد یمقفقاز نشان 
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طسیستمجغدتوستیراندازتکتعیینمحلشلیکگلوله

ان( از تیرانشداز  تشک ) پرياسشنا  یها گروهوجود  یرشهریغشهری و و نبرد جنگ  یها دانیمامروزه در 
جنگی از گذشته تشا   یها تجربه باشند یمنبردها  جنگ واين  یاصلبرنده  یها برگو  مهم یها مهره

مشورد  در منطقشه   جنشگ با شلیک هر گلوله توسط اين افراد زبده سرنوشت  هحال نشان داده است ک
کششورهای   یهشا  ارتشش در جهشان  با توجه به سرعت پیششرفت صشنايع نظشامی     .خورد یمرقم  نظر

ششلیک گلولشه و موضشع    برای تعیشین محشل    یها دستگاهساخت و مونتاژ طراحی دست به  مختلفی
ان تیرانشداز  تشک تعیشین محشل    سیسشتم  ها ستمیساز اين  مؤثريک نمونه  اند زدهان تیرانداز تکمخفی 

توسط صنايع دفاعی دولشت روسشیه   ه ک باشد یمبه نام جغد روسیه  یساز اسلحهساخت کارخانه جات 
 مشؤثر هشم   تیرانشداز  تک برای تعیین موضع مخفی البته وسايل تعیین گرمای بدن) .ده استساخته ش

اشعه گرمايی بشدن   وهایجديد پرت یها لباسصورت گرفته نظامی و تولید  یها شرفتهیپاست ولی با 
از  .(را کم کرده اسشت  در شب ديد یها ستمیسائی ارکو  مینیمم رسیده استحداقل به  انتیرانداز تک

 هشا  اسشلحه ايشن   تاکنوناز آن موقع  گذرد یمقرن  ينچند یزن گلوله یها اسلحهتولید و ساخت اولین 
امشا   انشد  بشوده جنشگ   هشای  میداندر  تیرانداز تکنیروهای ده استفاهمیشه در حال پیشرفت برای هم 

 کیششل آمشده ناششی از    به وجشود  کیآکوستيک چیز هیچ وقت تغییر نکرده است و آن ضربه موج و 
بشا توجشه بشه مششخص ششدن يشک سشری         ،هوا استاتمسفر در  تیرانداز تک یروهاین اسلحهگلوله 

محاسشبه ايشن پارامترهشا    هوا و اتمسفر آن در ج امواگلوله و ضربه حرکت پارامترهای ناشی از شلیک 
بشر اسشاس قشوانین     پی برد. تیرانداز تکنیروهای و شلیک گلوله توسط   به محل دقیق اختفا توان یم

که در سر ايشن مخشروط    باشد یمهوا به صورت مخروطی شکل اتمسفر فیزيکی اثر شلیک گلوله در 
گلولشه   پشروازی  خط سیر یمحور مخروطاين و  (کتاب 1۸۴صفحه ر ي)تصوگلوله در حال پرواز است 

 .است پديد آمدهباروت از سوختن ناشی آمده  به وجودگازهای که توسط است 

 :باشند یمزیر  شرحبه  انتیرانداز تک یها اسلحه پارامترهای ناشی از شلیک گلوله

 بسشتگی بشه   کشه  هشوا  در اتمسفر گلوله و حرکت  از شلیک یناشآمده  به وجود یزاويه مخروط
گلولشه  و قشدرت   از تشوان يک ژول  هوا اتمسفر درگلوله  هر متر پروازدر که دارد سرعت گلوله 

 (کند یمهوا کم است اين مقدار هم تغییر اتمسفر در جايی که تراکم البته ) .شود یمکم 

  باشد یمدسیبل  1۰۰برابر با که سطح اکوستیکی پرواز گلوله. 

  باشد یممتر 1۶/۰-۶/۰ برابر باکه طول موج صدای ناشی از شلیک گلوله. 

  ۲تشا   ۶/۰برابشر بشا  که آمده ناشی از شلیک گلوله  به وجودامواج محدوده تقريبی فرکانس 
 .باشد یم لوهرتزیک
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 تشوان  یمش  تیرانداز تکنیروی اسلحه پارامترهای ناشی از شلیک گلوله  یریگ اندازهبا توجه به تعیین و 
تعیشین  را اسشلحه  محل ششلیک گلولشه    عتسربه  وبه صورت اتومات  گر محاسبه یها دستگاهتوسط 

بشا  چنشد سیسشتم بشرای تعیشین دقیشق        یها دادهامريکا بر اساس  متحده ا تياهم اکنون در  .درک
  «Pdc», «Boomerang», «Lifequard»یهشا  سشتم یسان ساخته شده است ماننشد  تیرانداز تکمحل 
و در کششور   «Metravib»سیسشتم  از و در کشور فرانسشه    «Bdi»کشور انگلیس از سیستم و در

ايشن  ارتش و پلشیس  مورد نظر  یها ردهدر که  شود یماستفاده يا جغد  «Sova»سیستم از روسیه 
 .رندیگ یمقرار استفاده مورد  کشورها

کشه در   ميپشرداز  یمش  «Sova» به نام جغشد  تیرانداز تکتعیین محل در اينجا به بررسی سیستم روسی 
و  و بشه گفتشه و تائیشد نیروهشای ارتشش      باشد یماستفاده مورد پلیس و ارتش فدرال روسیه  یواحدها

از  «Sova»سیسشتم جغشد    ها دستگاهاين و کارشناسان سازنده و به گزارش متخصصان پلیس روسیه 
% 1۰۰به صورت و  برخوردار است تیرانداز تکدقت و راندمان با ی برای تعیین محل مخفی نیروی 

 .کند یم شناسايیو را تعیین دشمن  تیرانداز تکدرصد محل شلیک گلوله و موضع مخفی نیروی 

 (دهد یمرا نشان گرديده است نصب که در روی يک نفر بر روسی  استجغد روسی زير سیستم  تصوير) 

 

 یهشا  جنشگ  سیستم جغد در کند یمکار  در تمام شرايط آب هوايی روز و شب «Sova»جغد سیستم 

ارتشش روسشیه قشرار گرفتشه     فرمانشدهان   و مشورد تائیشد   شمال قفقاز به خوبی خود را نشان داده است

نگهبشانی و موقعیشت    یهشا  پسشت بازديشد،   یهشا  پسشت  یهشا  محلاين سیستم هم اکنون در  .است

 .گردد یمقرار استفاده روسیه مورد در سرزمین بزرگ فدرال ارتش  نیروهایواحدهای مختلف 
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 ۲۲3      □      تیرانداز توسط سیستم جغد تعیین محل شلیک گلوله تک

 

 بشه صشورت   تشوان  یمش سیسشتم  اين از  باشد یمو ساده  راحتخیلی  «Sova»جغد سیستم کار با 

که بشرای از بشین    شود یماستفاده  ها تيمأموربا هم در  «AGC-17» انداز نارنجکترکیبی جغد و 

 1۷۰۰ بشا بشرد   «AGC-17» انداز نارنجکسیستم  باشد یم مؤثرخیلی  تیرانداز تکنیروهای بردن 

اسشت کشه در منشاطق     نارنجک در دقیقشه  ۴۰۰تا  1۰۰با دوربین اپتیکی و تداوم شلیک از  ومتر 

 .است مؤثرخیلی متخاصم  تیرانداز تکبرای از بین بردن و ترساندن نیروی جنگی 

 (دهد یمرا نشان  «AGC-17» روسی انداز نارنجک ريز ريتصو)

 

ششلیک  بنابراين با داشتن مختصات محل  ،باشد یمدريافت اطالعات از سیستم جغد خیلی سريع 

 ورا تعیشین  دشمن  تیرانداز تکموضع مخفی نیروی با سرعت زياد  توان یمو يا فاصله و آزيموت 

جنشگ و جلشوگیری از تلفشات     هشای  میشدان در وی دفع خطر مناسب برای روش راه و انتخاب  با

 ها دبانيدتوسط  تیرانداز تک نیروهایروش جستجو برای تعیین سیستم جغد از نمود  اقدامبعدی 
  .شود یمبه خوبی استفاده آنان نامشخص  یها گلوله کشلیمحل و 

به صورت فاصله و مشخصات محل شلیک گلوله را با که را زير صفحه ديجیتالی سیستم جغد تصوير )

 (.فاصله و آزيموت را تبديل به مختصات نمود توان یمو  دهد یمرا نشان  باشد یم آزيموت
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 جلد دوم -انداز )اسنايپر( تیر تک   □      ۲۲۴

 منابع

  گريشايف»نويسنده  تیرانداز تککتاب»  

  باريس پالیوی»نويسنده  ها جاسوسکتاب» 

  يوگینی وراويف»نويسنده  تیرانداز تککتاب لوله اسلحه» 

  واسیلی زايتسف»کتاب مترسکی برای دشمن نويسنده» 

  يوگینی نیکاليف»ان نويسنده تیرانداز تکنبرد کتاب» 

 گروسمانواسیلی سیمونويچ نويسنده » کتاب نبرد استالینگراد» 

  وزارت دفشاع اتحشاد   » یالدیم 19۸۷جلد اول سال  تیرانداز تک نیروهای یساز آمادهکتاب

 «جماهیر شوروی

  وزارت دفشاع اتحشاد   »میالدی  19۸۷جلد دوم سال  تیرانداز تکنیروهای  یساز آمادهکتاب

 «جماهیر شوروی

  پوپف.آ.آ»نويسنده  تیرانداز تککتاب» 

  جنشگ نويسشنده ژنشرال     های میدانبرای  تیرانداز تکنیروهای  یساز آمادهکتاب آموزش و

 میالدی 1939چاپ  «ماروزف.ف.گ»

 

  باشند یمزير  یها تيسابر گرفته از کتاب اين تصويرهای: 

 Danesh Mag.ru  

  www.army.lv/ru  

 Vaci.net.ru  

 pohodd.ru  

 www.open-tag.ru  

 Vasi.net  

 www.Spec.naz.ord  
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