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  به نام خدا                                                 

جھان و اھمیت مختلف ای در ارتشھرا در این کتاب تاریخچه بوجود آمدن نیروی ھای تک تیرانداز 

و رح می دھد و پیشرفت این جنگھا ش ادامهنقش کلیدی آنان در  ودر میادین جنگ آنان را 

در مناطق مختلف که در عملیاتھای جنگی نیروھای تک تیرانداز ھمچنین خصوصیات و عملکرد 

وضع مخفی استتار مو شرایط نشانه گیری و آنان جنگی تاکتیکھای  جھان روی داده است را با 

ھم از نیروھای تک تیرانداز زبده و خاطراتی  شرح داده استرا آنان در زمانھا و فصول مختلف 

عملیات تک تیراندازی را در نبردھا و جبھه ھای مختلف جنگ انجام توسط آنان ارتشھای دنیا که 

گذشته می  ای مربوط بهھمثالھا تجربه  گر چه تمام این روایتھا وداده اند را توضیح می دھد ا

 بدست آمدهکه در جنگھا شرکت کرده اند  ی زیادیباشند که با سختی و تلف شدن نیروھا

و شناختن این روایتھا درس خوبی برای  از دست نداده انداما ھنوز کارائی خودشان را  است

در سرزمین ما ایرانیھا رخ  یتک تیراندازان ما میگردد البته امیدواریم ھیچ جنگ دیگرنیروھای 

  . ندھد و ھیچ خونی بر زمین ریخته نشود تا بتوان از این تجربه ھا استفاده کرد

  

  

  

  

  

  

  

ھای موجود نکات و کم کاستی کتاب مطالب حرفه ای به علت ویرایش نشدن گرامی از خوانندگان (

  )فرامرزپور دستوری عذری خواھی میکنم 
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  سر فصل و موضع                                                                                              )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

  

  ۵-٦٢..................................................تک تیرانداز دشمنی وضع مخفی نیروپیدا کردن م

   ٦٣-٩٧...........................................نبرد جنگ وای ھدر جبھه آن استتار و استفاده صحیح 

      ٩٨-١٢٢ .........در مناطق جنگی توسط تک تیرانداز استتار) لباس(تھیه پوشش  اصول صحیح
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  ٢٠٤-٢٠٦ ...........................................تک تیرانداز متخاصمشناسائی روشھای تعقیب و 
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  ٢١٩-٢٢٢..................................سیستم جغد شلیک گلوله تک تیرانداز توسطتعیین محل 

  ٢٢٣ ..........................................................................منابع مورد استفاده در این کتاب
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نبرد                                     مبارزه و دوئل تک تیراندازان رقیب با یکدیگر در جبھھ ھای                               )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

   در جبھھ ھای نبرد یکدیگربا رقیب ان تک تیرانداز دوئلو  مبارزه

زبده و ماھر تک تیرانداز ھای جنگ و نبرد از  ھدر جبھتک تیرانداز متخاصم نیروی برای از بین بردن  

                              .     است ی گردیدهھم معرف "تیرانداز شکارچی"م تک کھ در بعضی کتابھا و مقالھ ھا بھ نااستفاده میشود 

نیروی د اگر ندر نبردھای گذشتھ کم نمی باش انبین تک تیراندازصورت گرفتھ ما ھایمبارزه و در گیریتعداد 

ین را بداند و در خاطر باید ھمیشھ ا اشتھ باشدتک تیرانداز متخاصم را داز بین بردن قصد  یتک تیرانداز

  و و برای مقابلھاست با تجربھ و حرفھ ای ماھر،تک تیرانداز متخاصم ھم قوی ، زبده ، نیروی بسپارد کھ 

                                                          . و مناسب استفاده کندحساب شده از تاکتیکھای تک تیرانداز خودی او باید از بین بردن 

تک تیرانداز نیروی اختفاء موضع  این است کھ محل کمین و ھر تک تیرانداز دروظیفھ ای در مرحلھ اول 

و بھ تلھ گمراه و او را خاص با شگردھا و طرفندھای حرفھ ای و حساب شده سپس را پیدا کرده و متخاصم 

شلیک دقیق و حساب شده وی را از میان بردارد تک نشانھ گیری و  با یکسپس و  بکشانددر تیررس خود 

کرده و او را پیدا محل مخفی بر حیلھ ھای او فائق آمده و تیرانداز متخاصم ھم می تواند حیلھ گر باشد باید 

را بدور  شکمین خودمخفی موضع بھ طور خاص و حرفھ ای " ، او حتمااد قرار دگلولھ وی را مورد ھدف 

است ممکن کھ باید بھ ھر طریق  تک تیرانداز،  مخفی کرده استو استتار  تک تیرانداز رقیبن از چشما

قرار بر اگر خود قرار دھد ،گلولھ ھدف اصابت و و او را مورد کرده  مشخصوی را کمین  موضع مخفی 

نداز حضور تک تیراو منتظر پدیدار شدن  یندنشبکمین خود وضع مخفی در متک تیرانداز کھ  شوداین 

نمی  ویعملیات ھیچ کمکی بھ است و و خامی  فکر غلطاین تا او را مورد ھدف قرار دھد بماند متخاصم 

و منتظر پدیدار شدن نیروی تک  را تلف کند خودوقت و حتی روزھا ساعتھا تک تیرانداز کند ممکن است 

تک تیرانداز حرفھ ای و زبده  ،بگیریداز کار خود نتیجھ ای تک تیرانداز بی آنکھ تیرانداز متخاصم گردد 

  باید کاری کند کھ گردد و در منطقھ نبرد  وی حضورمتوجھ نیروی تک تیرانداز متخاصم باید کاری کند کھ 
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                       مبارزه و دوئل تک تیراندازان رقیب با یکدیگر در جبھھ ھای نبرد                                            )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

احتمالی موضع منطقھ گردد و بتک تیرانداز خودی مجبور شود بدنبال موضع مخفی  تک تیرانداز متخاصم

تک تیرانداز نیروی کھ ھم مرتکب اعمالی گردد در اینجا تک تیرانداز باید و جستجو کند را مخفی او 

قایم بازی در اینجا و  گرددبھ انجام کارھای  لمتوسداز خودی تک تیرانمتخاصم برای پیدا کردن و مشاھده 

و زرنگتر و  موشک بین دو تک تیرانداز شروع میگردد و در این بازی کسی برنده است کھ با ھوش تر

تک ھای نیروی ھر کدام از از جانب کھ ی اشتباھو  ءخطا با کوچکترین و باشد و ماھرتر حیلھ گرتر 

بھ سوی را مورد ھدف قرارداده و  یکی از این تک تیراندازھا دیگریسرزند  )ودیخیا ومتخاصم (تیرانداز 

جنگ جھانی  دوم در  روسو آس نیروھای تیرانداز معروف  تک آورد می او شلیک کرده و وی را از پا در

  :است او میگوئید در این خصوص توضیح داده و واضح خیلی خوب " واسیلی زایتسف"

  .را بھ مبارزه بکشیدمتخاصم ک تیرانداز تکھ نیروی سعی کنید  -

  .شما شلیک کندسوی نشانھ روی و بھ شما بھ سمت تک تیرانداز متخاصم کنید کھ  مجبور -

  .شویدخود مت بھ س تک تیرانداز متخاصمتوجھ جلب  درسعی خود گمراه کننده  شدنبا حرکات و جابھ جا  -

سمت او و بھ پرت حواس او را آن یک در و ده کررا بھ سوی خود جلب تک تیرانداز متخاصم حواس  -

  .کنیدشلیک مرگبار 

   .شودخطا میباعث  ھمیشھ عصبانی انسان نیدکوی را عصبانی با اعصاب تک تیراندازمتخاصم بازی کنید و  -

با دیگر حقیقی شما را و موضع اصلی و محل تک تیرانداز متخاصم سعی کنید طوری عمل کنید کھ  -

                                                                                                              .قاطی کنداشتباه و نطقھ موجود در ممواضع 

تک مخفی احتمالی و یا حقیقی مواضع شلیکھای بھ سوی و مختلفی متفاوت و مکانھای ھر لحظھ از جاھا  -

  بھ تا جائی کھ  گرددمشخص نبرای وی شما مخفی تی کھ موضع بصور انجام دھید تیرانداز متخاصم
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مبارزه و دوئل تک تیراندازان رقیب با یکدیگر در جبھھ ھای نبرد                                                                   )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

                                                                                                         .و گیج شودسر در گم نبرد جنگ و  و در میدان چشمھای خودش ھم شک کند

با گیج کردن وی ه تا نشان داددر مکانھای مختلفی را مانکن مترسکھای کمک ھم قطار خود با سعی کنید  –

  .حواس او را بھ چالش بکشید

  .مشخص کنید تک تیرانداز متخاصمو نشانھ روی شلیک  تاکتیکفرم کارکردن و  -

دچار خطا و اشتباه  " احتماال ی کھ اوی مناسببشناسید و موقعیتھابھتر را  تک تیرانداز متخاصمسعی کنید  -

  .را از دست ندھید گرددمی 

بھ شکلی کھ مورد نیاز شما است  مجبور کنید کھ تک تیرانداز متخاصم مکان خود را عوض کند و وی را -

  .شما بیافتدو کمین بھ تلھ و  شودگمراه او حرکت وادارید تا با طرفندھای خود جابجا و بھ 

تک نیروی و حساب شده عمل کند دیر یا زود داشتھ باشد حوصلھ صبر و خودی نیروی تک تیرانداز اگر  -

                                                                                                                      .میافتد ویقالب و بھ طعمھ تیرانداز متخاصم 

و  یمانع ھیچو متخاصم از ھر حیلھ و حرکتی می توان استفاده کرد  تک تیراندازھای نیروی در نبرد با  -

                                                                                                               .وجود نداردنیرنگ شما عمل و در کار و ی یتممنوعگناھی و 

در زمانھای گذشتھ در جنگھا و حتی در روابط عاشقانھ (  تک تیرانداز دشمن تو را بھ دوئلدر این نبرد  -

خواند در کشور روسیھ الکساندر پوشکین یک طرف متخاصم طرف دیگر را بھ جنگ دو بھ دو فرا می 

بر  در این دوئل سنده و شاعر معروف روس سر ماجرای عاشقانھ طرف مقابل را بھ دوئل دعوت کرد وینو

دعوت می کند و تو باید بھ دعوت او برای دوئل جواب دھی، اگر تو  )گلولھ رقیب خود کشتھ شداصابت  اثر

               جواب دھد؟    و مبارزه بھ این دوئل کھ جز تو توانائی آنرا دارد از نیروھای شما بچھ کسی جواب ندھی پس 

در این نبرد مرتکب خطا و دارد ، باید این مبارزه را تا آخر ادامھ داد ننانوشتھ ای وجود  در اینجا قانون -

  . خواھد شدگران تمام و  خطرناکبرای شما  یخطایھر شدن جایز نیست و 
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مبارزه و دوئل تک تیراندازان رقیب با یکدیگر در جبھھ ھای نبرد                                                                   )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

فکر کرد و تصمیم ......... ھم فکر فکرتیرانداز متخاصم باید فکر کرد بازنیروی تک با  یرویارودر نبرد  -

شما صبر حوصلھ کرد و سعی کنید کھ ...... صبر حوصلھ کرد ،صحیح گرفت و صبر و حوصلھ کرد

                                                                              .     احساس کنیدبا تمام وجود خود را تیرانداز متخاصم تک نیروی 

                   .          او خوراکی برای مرگ استباشد حوصلھ بی صبر و بی در میدان نبرد تک تیراندازی کھ نیروی  -

شلیک گلولھ بھ سوی او حداکثر یک تا دو متخاصم باید تک تیرانداز نیروی با  و دوئلمبارزه در نبرد  -

بھ سوی ھدف   نشانھ روی تک تیرانداز در دقت سرعت و در اینجا(.ممنوع می باشد اینو  بیشتر از کرده 

                                                                                                      ).می آید او بھ کمک و تجربھ ھای جنگی وی 

کار  خیلی سریع بسیار سریعمغز شما باید  ھدف گیری نھاییجھت تصمیم گیری دن و آماده شبرای  -

                            .    )تک تیرانداز آس روس در جنگ جھانی دوم"  واسیلی زایتسف" دست نوشتھ ھای از (.کند

کھ برای  دماھری ھستی تک تیرانداز زبده و شما برای نیروھایش توضیح می دھد کھ" زایتسفواسیلی "   -

                                                .است شما مھم و نکتھ مثبت زیاد است و این ابزار شما و حوصلھ و تحملت دکار می کنی انوطنت

مبارزه برای دوئل و در گیری و نبرد با تک تیرانداز متخاصم تاکنون گذشتھ جنگھای بوقوع پیوستھ دردر 

تجربھ از در شرایط آب و ھوایی و مکانھا و زمانھای مختلف انجام گرفتھ است و  ت گرفتھی صورھا

و ھیچ زمان  ھیچ مرز و محدودیتی در ھیچ کجاھا و دوئل  ھانبردمی توان نتیجھ گرفت کھ این گذشتگان 

دشمنش می  براست کھ و از نظر فیزیکی قوی  هو زبد ای و نخواھند داشت و این تک تیرانداز حرفھنداشتھ 

تک تیرانداز دشمن باید از تمامی روشھا و طرفندھای نیروی برای مشخص و ھویدا کردن و اتواند قائل آید 

 انتجربھ ھای جنگی تک تیراندازمرور کردن و استفاده کردن از البتھ  ،شناخت شده و موجود استفاده کرد

                                                                                         . می باشدید و موثر مفبرای نیروھای تک تیرانداز بسیار تاکنون  ھدر نبردھای گذشت

  در نسخھ و دستور آماده ای و ھیچ بستھ با مرور وقایع و نبردھای گذشتھ تک تیرانداز بھ نتیجھ میرسیم کھ 
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وجود ندارد و ھیچ وقت ھم متخاصم تک تیرانداز ھای نیروی برای از بین بردن صورت گرفتھ نبردھا 

ضعیف و قوی او را شناخت نقاط  " حتما ز متخاصم بایدتک تیراندانیروی در نبرد با   .آمدخواھد بوجود ن

گردش و حرکت و مکان خورشید را فراموش نکند با " در ھنگام روز نبرد می کند حتماتک تیرانداز ،اگر 

و چشمان ناپدید میگردند ، باید شرایط طبیعی محیط و حرکت نور خورشید سایھ ھای پیدا و از دیدھای 

در دوئل مابین تک .دشمن را بخوبی شناختنیروی تک تیرانداز شناسی اخالق در آخر روان نبرد و منطقھ

بھ نبرد با شما برآید و برای این کار بھ ھر مجبور کرد تا را متخاصم تک تیرانداز  نیرویتیراندازان باید 

را وی و مغز حواس اعصاب وی را بھم بریزید کرده و با اعصاب وی بازی باید است طریق ممکن 

                                                         .   کنیدو کالفھ اعصاب او را جریحھ دار  مغشوش و

و کافی است کاله آھنی  رداستفاده کنیروھای پیاده بعضی اوقات برای این کار کافی است فقط از کاله آھنی 

تا او بھ کاله آھنی  هحرکت در آورد گذاشتھ و از باالی سنگر و خاکریز بھو یا چوبی را بر سر دستھ بیلی 

تک نیروی اینکھ تا ھر چند لحظھ یک بار انجام دھید تا حالت تمسخر بھ خود بگیرد را شلیک کند و این کار 

تا  دھیدانجام " مرتبا رااین کارسعی کنید  و دنکالفھ شوعصبانی و و  ھخستبانھای متخاصم ه و دید تیرانداز

چنین در  وجود داردعلفھای بلندی و منطقھ نبرد پوشش گیاھی و بوتھ زار اگر در .آنھا دچار خطا شوند

و یا طنابی در ریسمان با بستن تک تیرانداز نیروی از ھم قطاران دو نفر بعضی اوقات  یمحلھا ومکانھا 

با بھ حرکت در آوردن این گاھی و ھرازدو سر ریسمان را بدست گرفتھ قرار گرفتھ و فاصلھ ای مشخص 

نیروھای و  کنندمی تداعی در برابر دیدگان نیروھای متخاصم حرکت جابجائی انسان میان علفھا  درطناب 

متخاصم بھ ھمین شکل عمل و نیروھای دیده بان د در مقابل چشمان تک تیرانداز نشما ھم می توانکمکی 

رادی از نیروھای کھ فرد و یا افکرده و علفھا را بھ جنبش در آورده بھ شکلی کھ تک تیرانداز خیال کند 

  د باید نو اگر بھ سوی علفھا شلیک کن باشندحرکت می بصورت سینھ خیز در حال در بین علفھا متخاصمش 
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تک تیرانداز متخاصم خیال کند کھ گلولھ او بھ ھدف اصابت نیروی جنبش در آورده تا  دوباره علفھا را بھ

در حالت غلط زدن  ی موجود در منطقھو در علفھانیرو و یا نیروھای متخاصمش مجروح گردیده اند و کرده 

توانید منتظر بماند و از طریق پریسکوپ اطراف محل می تکتیراندازو در این وقت می باشند و جان دادن 

درست  تکتیراندازو حیلھ د اگر طرفند رحوصلھ کباید موضع مخفی کمین تکتیرانداز متخاصم را مناظره کند 

در این اصابت کرده است ای  گلولھمورد نظرشان بھ ھدف کھ ند نکمیخیال نیروھای متخاصم  باشدعمل کرده 

در این وقت از محل کمین و اختفاء بیرون آید و و  ردهبی احتیاطی کنیروی متخاصم کھ  احتمال داردصورت 

  . یکسره کنداو را و کار  ادهقرار دگلولھ خود او را مورد ھدف و کرده نشانھ روی د بھ او نمیتواتکتیرانداز 

  )در میان علفھا را نشان می دھد را تصویر پایین استتار نیروھای تک تیرانداز(

  

و  انجام داد ھمیشھ و در ھمھ جا نمی توانید این طرفندھا را بھ صورت استاندارد و نوشتھ شده استفاده البتھ

  نیروی این و بوجود می آید کمی تغییراتی این عملیات ھمیشھ نسبت بھ مکان و زمان انجام نبرد و دوئل در 
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مناسبی برای بھ تلھ و حیلھ ھای  است کھ باید با نبوغ و فکر خود طرفنده ھازبده و حرفھ ای تیرانداز تک 

                                                                                                  .تک تیرانداز متخاصم اختراع و ابداع کندنیروھای انداختن 

مقالھ ھای بسیار زیادی نوشتھ شده است کھ بصورت اتفاقی تک تیرانداز قسمتی از شمایل خود را کھ اغلب 

من قرارداده و تک تیرانداز دشمن بھ گان تک تیر انداز دشه قسمتی از لباس استتار او است را در مقابل دید

نشان دھد کھ مورد اصابت تک تیرانداز متخاصم را کند و جلب توجھ اینکھ بیشتر شلیک می کند و برای او 

و وقتی کھ تک تیرانداز دشمن این  می کندت از سنگر بھ بیرون پررا اسلحھ اش قرار گرفتھ است وی گلولھ 

نتایج کار را ببیند و ش ی ادوربین اپتیکبا کمین خود مخفی موضع  سعی می کند کھ از بیند میموضوع را 

رفتھ و با  وضع مخفی قبلیدر این فاصلھ زمانی کوتاه تک تیرانداز بھ مکانی دیگری در فاصلھ کمی از م

بنابراین الزم است کھ در (.کرده و وی را نابود می کنداسلحھ زاپاس خود بھ تک تیرانداز متخاصم شلیک 

                                    ).نبرد تک تیرانداز زبده ھمیشھ چند موضع مخفی کمین برای خود محیاء کندگ و جنمناطق 

بھ  ی ناشی تک تیراندازھانیروھای کھ  بودهزیادی موارد بسیاری در تمامی نبردھا صورت گرفتھ تا کنون 

از نتیجھ کار خود ناشی  یشخصھیجان و نتیجھ ھای دروغین و متخاصم تک تیرانداز علت جلب توجھ ھای 

.                                                                  ستگردیده اایشان بھ تلھ تک تیرانداز متخاصم افتاده و باعث نابودی 

از خود تئاتر کوچکی اوقات تک تیراندازان بھ صورت عمدی از نبردھای صورت گرفتھ گاھی خیلی در 

بھ وی  مجبور میکنند تارا  تک تیرانداز متخاصم ویشبا نشان دادن خدر این تئاتر کوچک ند و ندرست میک

محل کمین تک تیرانداز زبده و ماھر او از بھ  متخاصمنیروی تک تیرانداز بھ محض شلیک و شلیک کند 

زمین  بھ سمتصورت مترسک کھ بھ شکلی جھیده بیرون  صورت عمدی بھ بر پشت بھمترسکی با خود 

انسانی در و خود تک تیرانداز در زیر آن ماکت  باشدباقی و اسلحھ تک تیرانداز در کنار وی  گیردبقرار 

طوری نشان می دھد کھ از فاصلھ دور تک تیرانداز متخاصم ترسک قرار میگیرد و او با تکان داد مگودی 

  ه و تک تیرانداز رقیب در حال جان دادن می باشد و طوری کرد خوردبرخیال کند کھ گلولھ اش بھ ھدف 
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ظر او نجان کند تک تیرانداز متخاصم بھ وی تیر خالص بزند و یا با دوربین اپتیکش بھ کھ می کند عمل 

و با کوچکترین اشتباه و سھل کرده و در این حال تک تیرانداز زبده و حرفھ ای از فرصت استفاده  اندازد

.                                                                                               تک تیرانداز متخاصم وی را با گلولھ آتشین خود نابود می کند انگاری

 تک تیراندازنیروی وضع مخفی پس از شلیک گلولھ بھ سمت متک تیرانداز در بعضی اوقات کافی است کھ 

منتظر رفتھ و  خودزاپاس با حرکت سریع بھ موضع مخفی ی خود مترسکی کار گذاشتھ و متخاصم بھ جای

و خود  ندھمینکھ تک تیرانداز متخاصم قصد شلیک بھ مترسک را کو ماند میتک تیرانداز متخاصم ت احرک

را  اوو د نکشلیک نشانھ روی و بھ وی باید بی درنگ  اودر اینجا  ھدقرار درقیب را در دید تک تیرانداز 

تک نیروی برای گمراه کردن ھای  تلھو گذاشتن  ھاتاکتیک استفاده از ایندر نبردھای گذشتھ با  د،ننابود ک

.                                                                               در عمل خیلی خوب جواب داده استکھ گردیده است بسیار استفاده تیرانداز متخاصم 

کمین موضع متخاصم  می توان بدون مخفی شدن و  تک تیرانداز نیرویبردن بین بعضی اوقات برای از 

بلندیھا و موانع طبیعی  مکانھای کھ پستی ومناطق نبرد در وی را بھ دام انداخت برای این منظور در  گرفتن

زمینھای منطقھ نبرد و عوارض شناخت کامل از محل طبیعی داشتن تک تیرانداز با نیروی و وجود دارد 

شدن می کند و این جابھ جاشدن بیشتر بھ صورت تظاھر بھ حرکت کردن برای  شروع بھ حرکت وجابھ جا

کند کھ کند بھ شکلی عمل می سعی تک تیرانداز نیروی در اینجا گمراه کردن تک تیرانداز متخاصم می باشد 

تک و بگذارید در تمام منطقھ چرخیده و حرکت کرده کھ او برسد  نیروی تک تیرانداز متخاصم بنظر

و در فرصت مناسب بھ  قرار بگیردبھ سمت شما متخاصم در شرایط نامناسبی برای شلیک کردن تیرانداز 

                                                                                                                         .سوی وی نشانھ روی و شلیک کنید

کسی در نبرد با تک تیرانداز متخاصم بھ راحتی بھ پیروزی نمی توان رسید تک تیراندازی پیروز و موفق 

  نیروی بیشتری برای گمراه کردن  ھایطرفنددر ضمن کھ بیش از دیگری با تجربھ تر،با حوصلھ تر و  است
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بھتر است کھ ونبرد مناسب باشد جنگ وقعیت و شرایط منطقھ اگر مدر مناطق نبرد  رقیب خود بکار ببرد

بھ  دستبرای شکار کھ  یقدرتمند مثل گرگھابا ھم دیگر خیلی بھ صورت جمعی و  تک تیراندازنیروھای 

، تک تیرانداز باید با ھمکاری  بھ سوی نیروھای متخاصم ھدفگیری و نشانھ روی کنند زنندمیجمعی حملھ 

                                                                                             . ھماھنگ عمل کندرت بصوبانھای خودی ه گروه تک تیراندازان و گروه ھمکاران تجسس و دید

د کھ در مقابل نخیال کن آنھاتک تیرانداز متخاصم صداقتی در کار نیست بگذارید نیروی ھای برای مبارزه با 

زبده ان تک تیراندازاز  یگروھدر منطقھ در صورتی قرار دارد رقیب تک تیرانداز  نفر نیروییک  ایشان

زمان مناسب می باشند  اگر فرا رسیدن را زیر نظر دارند و منتظر  آنھامخفی مختلفی وضع ھای از م خودی

سعی گردد بھ ھر  شتھ باشدگروه تک تیرانداز خودی قرار دایک متخاصم  اندر مقابل گروه تک تیرانداز

درست مثل حملھ گرگھا بھ گلھ (جدا و دستچین کرده  شانآنھا را از گروھبھ صورت تکی است نحو ممکن 

منطقھ از قبل می دانستید و در نظر داشتھ اید و یا در  برای این منظور از ھر روش ممکن کھ )ای گوزنھا

   .                   استفاده کنیدنبرد و کمین بھ ذھن شما آمده است برعلیھ نیروی تک تیرانداز متخاصم 

یکی آنھا  یخودی ھمگی باید با ھم یکی یکی آنھا را تحت محاصره خود در آورده و یک انگروه تک تیرانداز

تمامی نیروھای تک تیرانداز البتھ د، ننابود کنآنھا را شلیک گلولھ کرده و بھ سمت آنھا گیری و  فھدرا 

وقتی کھ بصورت گروھی کار ن آناانفرادی انجام می دھند و  ھایجمعی شلیک وبھ صورت ھماھنگ خودی 

ی است موقعیتلحظھ افزایش می یابد و این نیروھای تک تیرانداز خودی درصد شانس  تا مقدار زیادید نمیکن

ترور و از بین بردن نیروھای و این عملیات  بھ نفع شما تغییر می کندو نبرد اوضاع جنگ جبھھ ھای در کھ 

روحیھ مخربی ھم بر  اتحیھ یاران شما و بر عکس تاثیردر رو یمثبتاثرات روحی تک تیرانداز دشمن 

  .   نیروھای متخاصم می گذارد
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استالین نام  سفیوا این شھر در گذشتھ بھ نام( شھر ولگاگراددر در جنگھای خیابانی ١٩۴٢ان سال در تابست

این  نام داشت پس از فروپاشی دولت شوراھا بھ ولگاگراد کھ اسم قبلی استالین گرادردیده بود و گگذاری 

 درگیرتک تیرانداز آلمانی ای یروھن مدتھا بادر کرانھ رود ولگا تک تیراندازان روسی  )بود تغییر نام دادشھر

تیرانداز آلمانی بھ تک نفر از نیروھای ک یدر یکی از این عملیات ھا  را از بین ببرندبودند تا بتوانند آنھا 

و تعداد  ندانجام می داددر روی جبھھ نیروھای روسی تیربارچی شلیک مرگبار خود را  نفر ھمراھی یک

برای این منظور در ھر کجا کھ ترور نیروھای پیاده روس  ،دندزیادی از نیروھای روسی را قلع قمع کر

نیروھای تک تیرانداز روس در آنجا حاضر میگردیدند و  "سریعاتوسط تک تیرانداز آلمانی صورت میگرفت 

جو ال و پرس وس آنھاچگونھ تلف شدن ھم قطار از ھمقطاران بازمانده نیروی تلف شده روس در خصوص 

اتفاق و از چھ سوی چگونھ بھ نیروی پیاده روس  تک تیرانداز آلمانینیروی نھ روی شلیک و نشا میکردند کھ

ھم قطار آنان این د کھ در ھنگام اصابت گلولھ بھ نکرمیاعالم در جواب روس پیاده  افتاده است و نیروھای

عالم کردند قرار داشتھ است در اینجا نیروھای روسی ادر چھ حالتی بدن وی در کجا بوده و نیروی تلف شده 

گلولھ ھای شلیک از صدای بنظر می آمد نزدیکتر نیروی تک تیرانداز آلمانی صدای شلیک گلولھ اسلحھ کھ 

ھ گلولھ بوج رمی باشد و با توجھ بھ محل ورود و خکمکی تک تیرانداز آلمانی اسلحھ مسلسل نیروی شده از 

، برای مشخص شدن ردیده استوی شلیک گکھ گلولھ از سمت باال بھ مشخص گردید کاله آھنی نیروی پیاده 

در مسیر فرضی تک تیرانداز را روس کاله آھنی  نیروھایآلمانی  زبده تک تیرانداز نیرویمخفی مکان 

 کندمی بھ کاله آھنی اصابت از سوی نیروی تک تیرانداز آلمانی و در ھمین حین گلولھ ای  هبردباال بھ آلمانی 

 آنانمی نماید ورا مشخص تک تیرانداز آلمانی گلولھ سیر خط شلیک  صورت دقیقیب و تک تیرانداز روس 

تک تیرانداز حرفھ ای آلمانی طرف ھستند کھ صدای شلیک گلولھ یکی از نیروھای د کھ با نگردمیمتوجھ 

  مشخص نشودکمین وی  یتا مکان مخف خفھ و می پوشاند چیگلولھ ھای تیربارشلیک خود را با صدای 
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بنابراین در وھلھ اول آنان باید آتش تیربار آلمانی را خاموش کنند بدین جھت یک نفر از تک تیراندازان 

ی در مکانی مخفی پنھانشھر استالینگراد بصورت شده در سایھ ساختمان ھای تخریب و  کردهحرکت روس 

و افراد کمکی تک تیرانداز می باشد تیربارچی آلمانی  یاحتمالدر نزدیکی محل مخفی این مکان کھ  هدیگرد

نشان  رامانکن مترسک  یتعداد زیاد داشتقرار آلمانی در خرابھ ھای ساختمانی جایی کھ در دید تیربارچی 

 فراری بھ گمانھای بھ شکلی کھ آنھا در حال دویدن می باشند و تیربارچی آلمانی با دیدن مانکن  می دادند

در د نکمیشلیک  یاین مترسکھا رگبار گلولھ ھابھ سوی  ھستنددر حال دویدن روسی ی پیاده ھانیرو اینکھ

رانداز روس معلوم گردید و بھ سوی این مکان این ھنگام موضع مخفی تیربارچی آلمانی برای نیروی تک تی

تک نیروی توسط  میکندبار دوم تیربارچی قصد شلیک بھ مترسکھا را ھمینکھ  میکندمخفی قراولروی 

                                                       .و نابود می شود ھو مورد اصابت گلولھ قرار گرفتھدفگیری تیرانداز روس 

  ).نشان می دھدرا در خرابھ ھای شھر استالینگراد با لباس استتار زمستانی تک تیرانداز روس را  ھای زیر نیرویتصویر  (
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تک تیرانداز روس در  می بردبین را نیروی کمکی تک تیرانداز آلمانی تک تیرانداز روس کھ بعد از این

ی حرکت سینھ خیز و خم شده بھ سمت موضع مخفی تک تیرانداز آلمانبصورت میان خرابھ ھای ساختمانی 

ھم قطاران وی برای پرت آلمانی تکتیراندازبھ سوی موضع مخفی بعد از حرکت تک تیرانداز روس  میکند

در مقابل دیدگان تک تیرانداز  نیروھای پیاده راکاله آھنی سوی خویشتن کردن حواس تک تیرانداز آلمانی بھ 

شان آلمانی بھ این کاله آھنی توجھی نزبده  ازتک تیرانداما آلمانی بھ باال برده تا او را بھ وسوسھ بیاندازند 

مانکن مترسکی را در برابر دیدگان وی بھ باال برده پس از مدتی نیروھای روسی  میشودو گمراه ن نمی دھد

و گمراه  می دھدباز ھم تک تیرانداز آلمانی عالقھ ای بھ این مترسکھا نشان ن میدھندو در مسیر دید وی قرار 

 و ھرفتکھ تک تیرانداز روس بھ نزدیکی تک تیرانداز آلمانی  میکندی تا جائی ادامھ پیدا گردد و این بازمی ن

از موضع مخفی خود مکان مخفی نیروی تک تیرانداز و تک تیرانداز روس میگیرد در پشت سر وی قرار 

باالی خود از  با پریسکوپ نیروی تک تیرانداز آلمانی میبیندی ھای ساختمانباالی خرابھ طبقات در را آلمانی 

نیروی توسط خود خرابھ ھای ساختمانی جبھھ نیروھای روس را زیر نظر گرفتھ بود و بی خبر از پشت سر 

   .رسدمیھالکت بو  ھگرفت قراراصابت گلولھ نشانھ گیری و روس مورد  تک تیرانداز

  
ک نیروھای تک تیرانداز آلمانی   "К98к"موزر ساخت آلمان مدل۶٢/٧ کالیبر  باال متعلق بھ اسلحھ تک تیراندازتصویر(

  )می باشد برنو اسلحھ معروف و یا  "G98к" اسلحھ  مشابھ استفاده میکردند کھ   جنگ جھانی دومدر 
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دو  خودی اسلحھ موسینااز با شلیک گلولھ از آن تک تیرانداز روس در ھمان مکان مخفی شده توانست پس 

رد در این ھم از میان بین برداھ بودند را تکھ در تیررس وی قرار گرفاز نیروھای پیاده آلمانی را دیگر نفر 

وی را بھ  غنیمتیھ محل مخفی کمین تک تیرانداز آلمانی رفتھ و اسلحھ نیروی تک تیرانداز روس ب ھنگام

                                                                                                       .آوردقرارگاه میھمراه خود بھ 

در  درگیرمان با نیروھای آلمانی خاک کشور آلدر  ارتش سرخدر خالل جنگ جھانی دوم وقتی کھ نیروھای 

کھ خیلی حرفھ ای وجود داشت  ای نیروھای آلمانی تک تیراندازی خیلی دقیق و زبده میاندر  بودند جنگ

 .                       فاصلھ خیلی زیادی شلیک میکرد نیروھای روس از عمل میکرد او خیلی دقیق بھ ھدفھای از

پریسکوپھای نیروھای روس شلیک بھ لنز او حتی وی بقدری بود کھ  دقت در نشانھ گیری و شلیک گلولھ

زیاد بھ ھر جنبنده ای کھ در تیررس و و دقت خیلی با سرعت میکرد این نیروی تک تیرانداز آلمانی گلولھ 

نیز وضع مخفی کمین او لباس او خیلی خوب استتار شده بود و م دید وی قرار میگرفت شلیک مرگبار میکرد

او در پناه صدای رگبار مسلسل  شد او دیده نمی رو ھیچ ضعفی در کا بود ردیدهگنھان و استتار بھ خوبی پ

 بھ صورت خفھاو صدای شلیک گلولھ  شد نمیو دیده او بھ ھیچ وجھ مشخص  شلیک نمی کرد آتش اسلحھ

نشانھ دور از فاصلھ خیلی آلمانی زبده بھ خیال نیروھای روس میرسید کھ تک تیرانداز شنیده می شد  ای

محل وی را  تواننشان نمی داد تا بمحل مخفی او را  و ھیچ مترسک مانکنی ھم  کندمی شلیک روی و 

از تلفات زیادی بھ نیروھای ارتش سرخ وارد کرد بھ حدی یک ھنگ  آلمانی شناسائی کرد این تک تیرانداز

و آنھا گرفتھ شده بود از ی زمین گیر شده و قدرت پیشروجنگی مزبور در منطقھ ای نیروھای ارتش روس 

دیگر استفاده از ھر نوع تلھ ای  کم کم کنندوی را مشخص کمین محل نتوانستند ھم روسی بانھای دقیق ه دید

آنھا جستجوی خود را اما بی فایده میگردید و نیروھای پیاده روس را حسابی گرفتار و درمانده کرده بود 

  متوجھ بان و تک تیرانداز روس هنیروھای دید یک روزاینکھ تا  ادامھ داده و لحظھ ای ھم غافل نمی ماندند
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نیروھای آلمانی کاشتھ  ھای کار گذاشتھ کھ توسط  روسھا در پشت میدان مین محلی مابین دو جبھھ آلمانھا و

از محل و موضع  ماندهبھ جا بودند گردیدند در آنجا مقدار زیاد صندوق خالی مھمات و اشغال ھای شده 

                                                    .                                                                 باقی مانده بودنیروھای آلمانی 

در میان را کمک نیروھای تخریب مسیری با و گروه تک تیرانداز یک نیروھای روس در ھنگام شب با 

بود آنان ھ نیروھای آلمانی محلی کھ مورد نظر ھو از آنجا بھ سوی جب کردند میدان مین پاکسازی و باز

یک نفر متوجھ  سحروقت  در ھمانجا کمین زدند و درمحل مورد نظر رسیدند وقتی کھ بھ  وحرکت کردند 

وی را " سریعا ینیروھای روسمد آز بھ سوی آنھا می یسینھ خبصورت آلمانی گردیدند کھ  ھاینیرویاز 

کھ رفیق  نیروی اسیر شده آلمانی اعالم کرد اواز بازجوئی مخصوص و  ویو با دستگیری دستگیر کردند 

از  محل اشغالھای باقی مانده(متری از این مکان ١٠٠-١۵٠مراه کردن نیروھای روس در فاصلھ وی برای گ

و نظر آنھا را بھ سوی خود گمراه خود را بھ شکلی نشان می دھد کھ نیروھای روس را  )جبھھ جنگ آلمانھا

دوقھای باقی وصنآلمانی کھ موضع مخفی کمینش در زیر اشغالھای  تک تیراندازو در ھمین حین جلب کند 

بھ سوی نیروھای ھنگ روسی مستقر شده در منطقھ نبرد می باشد آلمانی نظامی باقی مانده از مھمات مانده 

نیروی تک تیرانداز آلمانی موضع مخفی کمین خوبی در میان این شلیکھای مرگباری انجام می دھد، این 

بھ سمت جبھھ نیروھای روس تعبیھ  این مکان مخفی تعدای سوراخاز صندوقھا برای خود مھیاء کرده و 

بھ سمت از داخل این سوراخھا  ی در ھنگ روسیدر زمان مناسب با پدیدار شدن ھدفھاو کرده است 

و دود و آتش ناشی از شلیک گلولھ در میان صندوقھای خالی و اشغالھای باقی  دنشلیک میکنیروھای روس 

ھم در میان آن ھمھ وسیلھ خفھ وی  ھای گلولھ و صدای شلیکو بھ بیرون نمی رود  مانده پخش میگردید

مخفی  موضعدر ھمانجا تک تیرانداز روس  ھاینیرویدریافت این اطالعات از اسیر آلمانی بعد از ، میگردد

   .ماندندآلمانی زبده و حرفھ ای تیرانداز نیروی تک آمدن کمینی درست کرده و در آنجا پنھان شده و منتظر
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او بھ سمت موضع کمین خود بھ آھستگی پس از گذشت مدت زمان کمی سروکلھ تک تیرانداز آلمانی پیدا شد 

مورد ھدف و تک تیرانداز روس از سمت پھلو ھای نیروتوسط کھ حرکت میکرد خم شده بھ صورت و 

رفت و نیروھای از بین تک تیرانداز آلمانی نیروھای روس گلولھ قرار گرفت کھ بر اثر اصابت گلولھ شلیک 

  .  روس مستقر در این ھنگ توانستند نفس راحتی بکشند

  )جنگ جھانی دوم نشان میدھد ماموریت دررفتن بھ حال  درر لباس استتابا  راتک تیراندازان آلمانی گروھی از زیر  عکس (

  

نیروھای یکی ازکھ بھ سرعت این بوده کھ نیروھای روس برداشتھ اند قدم اصلی و مھم عملیات ذکر شده در 

در ی مندو خیلی سریع وی را بازجوئی و از او اطالعات ارزش نددستگیر کرد محل مورد نظر دررا لمانی آ

.                                                                                                                   آنھا گردید کھ منجر بھ انجام موفق عملیاتبدست آوردند د موضع مخفی تک تیرانداز آلمانی مور
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اتفاق افتاد و وقتی کھ یک دوم از جنگ تک تیراندازان در خاک آلمان در خالل جنگ جھانی  یمورد دیگر

حرکت و جستجو میکردند  جنگمیان دو جبھھ  روس بھ ھمراھی یک تک تیرانداز درو گشتی گروه تجسس 

در محلی بھ موضع مخفی کمین تک تیرانداز آلمانی برخوردند کھ مقداری پوکھ خالی و تکھ کاغذی کھ در 

شلیک بھ سمت نیروھای روس را تا محل کمین خود نشانھ روی و  و جھت ھای روی آن فاصلھ و مسیرھا

تک تیرانداز  انھمقطاراز کمین و اختفاء و مخفی  ھای موضعتعدادی از مشخص کرده بود و ھمچنین 

آثار تازه بھ جا مانده از نیروی تک تیرانداز  رد و و با توجھ بھ گشتھ بودھم در روی آن کاغذ ترسیم آلمانی 

آلمانی نیروھای تجسس و تک تیرانداز روس در ھمانجا کمین زده و در سحرگاه روز بعد نیروی تک 

دستگیر و توسط نیروھای روس در محل کمین گردید میخیز بھ آنجا نزدیک سینھ قتی کھ ورا تیرانداز آلمانی 

او برای محل او بھ سوی نیروھای روسی شلیک میکرده است  پس از بازجوئی سریع معلوم گشت کھ از این

 محاسبھ یمسیرھای مختلف و فاصلھ ھادر مورد با اطالعات را راحتی کار در مکانھای مختلفی کاغذھای 

کھ باعث لو  بر جائی می گذاشتھخودش در مکانھا مختلف کمین تا ھدفھای در جبھھ نیروھای روس را شده 

وضع در مکند کھ میھمیشھ سعی تک تیرانداز خبره و حرفھ ای .رفتن مکان او و ھم قطاران وی گردید

مخفی کمین بر ل در محرا نباید ھیچ عالمتی حتی بر جائی نگذارد  ی راھیچ چیز ھرگزخود کمین مخفی 

سعی گردد گرفتھ بوده است  مخفی کمین تک تیراندازی موضع نیروی کھ نشان دھد در اینجا جای بگذارد 

کرده و حمل و یا بھ جائی دیگری  دفن خاکپوکھ ھای استفاده شده را جمع آوری یا در ھمانجا در زیر 

مثل روباه حیلھ گر داز زبده و ماھر تیران ، تککمین رفتھ مخفی  موضع، نباید ھمیشھ بھ یک  کندمخفی 

در  بارو ھر میگیرد در نظر برای خود کمین مخفی موضع ھای  ی راه فرار وزیادتعداد ھمیشھ است و 

تک تیرانداز در جنگ ھای گذشتھ خیلی از نیروھای .میگیردکمین  مخفیموضع  خاصیکی از این مکانھای 

  نبرد بھ  در منطقھکمین خود مخفی وجود موضع  ل برگذاشتن عالماتی دابر جا نگاری و اھ علت سھل ب
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برای استفاده بھ کھ و در مرحلھ دیگر خود کمین مخفی وضع پس از ترک کردن مو ند ه اسر بدی افتاددرد

اینکھ یا  و یا نابود می شدندبھ اسارت گرفتھ  رقیبنیروھای کھ توسط  گشتندمی باز کمین موضع مخفی این 

گاھی از این کھ نیروی تک تیرانداز بھ کمین وی و با آنیروھای دشمن با توجھ بھ آگاھی از موضع مخفی 

تلھ ھای انفجاری کار میگذاشتند کھ باعث از بین رفتن کمین آن موضع مخفی در گردد این محل باز می

کمین وضع مخفی تک تیرانداز روس در مدر مورد دیگری یک از نیروھای .نیروھای تک تیرانداز میگردید

بھ بود  کرده مشخصرا لمانی آمحلھای کمین نیروھای آن ی رویکھ در  )نقشھ دست نویس(خود یک کاغذ 

بعد از یک شبانھ روز نیروھای گشتی و تجسس آلمانی این کاغذ را برداشت و سر راه تک و  ھای گذاشتج

بھ خاطر نیروھای تک تیرانداز باید ھمیشھ .ندھ و نابود کردتیرانداز روس کمین زده و وی را بھ گلولھ بست

در  آنانوجود کھ نشانی از و بدردنخوری را جنگ ھیچ وسیلھ کوچک نبرد و در منطقھ زمان در  ند کھبسپار

  .دنبرجای نگذارد ناستفاده می کنموضع مخفی کمین از این  آنھاو ثابت می کند کھ آن می باشد 

  )با اسلحھ موزر را نشان می دھد یر متعلق بھ تک تیرانداز آلمانی و ھمقطارش در جبھھ ھای جنگ جھانی دومتصویر ز(
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در نزدیکی شھر  نبردی میان نیروھای ارتش روس و نیروھای ارتش آلماندر ھنگام میالدی  ١٩۴٣ر سال د

جاسوس را دستگیر کرده و بھ نیروھای گشتی روس یکنفردر کشور اکراین در ھنگام شب واقع " پل تاوا"

آنھا با رئوفت با وی وی را آرام کرده کھ نیروھای روس بشدت ترسیده بود  این جاسوس آورده خود سنگر 

ای کھ برای بیصدا کردن وی گذاشتھ  رچھباز کرده و از دھان وی گلولھ پا ار دستھای اوبرخورد کردند و 

 آرامکھ این اسیر مدتی گذشت نخ سیگار بھ وی داده و او را آرام نمودند،بعد از یک و ده یرا بیرون کش بودند

بھ آلمانی شروع بھ سخن گفتن کرد او توضیح داد چند وقتی است کھ یک گروه تک تیرانداز حرفھ ای گردید 

شماره کار میکرده اند و در  یدیگرجنگ در جبھھ ای " نموده اند آنھا قبال عزیمتجنگ جبھھ از این قسمت 

است او ادامھ داد آنھا خیلی حرفھ ای عمل می کنند ،  ھحساب آنھا ترورھای زیادی از نیروھای ارتشی روسی

ور نھا خیلی محافظھ کارند این نیروھای تک تیرانداز بھ طآو حساب شده کار می کنند، عالی  خیلی خوب و

گمراه نمی شوند و بھ دیدن ھیچ مترسکی  اآنھا ب کنند مخفی و استتار میموضع کمین خود را حرفھ ای خیلی 

آشنا ھستند و بھیچ وجھ گمراه  نیروھای تک تیرانداز روس  و با ھر حیلھ و کلک شان نمی دھندن ای توجھآن 

قصد  بخوبی از وی پذیرائی کرده اند وفرد اسیر شده متوجھ گردید کھ نیروھای روس کھ وقتی و نمی گردند 

 نظامی یاتعملکامل کشتن وی را ندارند بخوبی عملکرد تک تیراندازان آلمانی را با جزئیات و اذیت و آزار 

، از عادات این گروھھای تک تیرانداز  صحبت از روشھای مورد استفاده آنھا توضیح و تشریح کرد ورا آنھا 

در طبیعت  دوسایل موجوداد فرمانده این گروه تک تیراندازان ھمیشھ از ، او ھمچنین توضیح  کردبسیار 

بیشتر از علفھا و شاخ برگ گفت کھ او او استفاده می کند گروه تک تیراندازاش  استتار افراد یبرامنطقھ نبرد 

بان و تک دیده کمتر توسط نیروھای استفاده می کند بنابراین موقعیت کمین آنھا برای استتار افرادش درختان 

خیلی زبده و حرفھ ای عمل می کند او تک تیراندازان گروه این انده میگردد ، فرممشاھده  روس انتیرانداز

  خط جبھھ  آنھا را عوض میکند، این نیروھای تک تیرانداز اغلب در منطقھ آزاد بین دوکمین  موضع" مرتبا
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و  )ندیدر غرب منطقھ بین دو جبھھ جنگ را منطقھ آزاد می گو(  کمین شان را درست میکنندمخفی موضع 

ھمیشھ  و و استتار می کنندمخفی  شان رامینکموضع  طبیعی ھای صاف و بدون عوارضالآنھا اغلب در کان

کھ در مواقع خطر بھ سعی می کنند کھ در پشت محل کمین آنھا پشتھ زمین و یا ترانشھ قدیمی قرار گیرد 

ھمیشھ سعی می کنند کھ مکان کمین خود را این نیروھای تک تیرانداز آلمانی شینی کنند ن راحتی بتوانند عقب

و در سایھ پشتھ قرار گیرد خورشید در پشت سر آنھا و تابش اشعھ ھای  نورھ کنند کو مھیاء  طوری درست 

و تابش اشعھ نور طوری کھ  کنندمی درست موضع کمین خود را ی کھ در منطقھ نبرد وجود داشت بلند زمین

آنھا در مخفی ند کھ موضع نسعی میکآنھا ھمیشھ نیروھای روس تابش داشتھ باشد و  خورشید بھ چشمانھای 

اگر موضع کمینشان در منطقھ بدون درخت و بوتھ ان بوتھ ھای و شاخ و برگ درختان قرار بگیرید و یا می

خود را پنھان و مخفی ھمھ طرف با شاخھ و برگ درختان موضع کمین از سعی می کنند  ی واقع گرددزار

    .انجام می دھند عملیات ترور نیروھای روس را خودموضع ھای مخفی از این ھمیشھ و آنھا  کننداستتار 

   )است گردیده نشان می دھد کھ بخوبی استتار در علف زارھا ان را کمین تک تیراندازمخفی  موضعزیر در تصویر (
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فرماندھی گروھھای تک دریافت کردند فرد اسیر شده ذیقیمتی کھ نیروھای روس از با توجھ بھ اطالعات 

از محل جبھھ ھای دو  1:25000با استفاده از نقشھ مقیاس بزرگ و  ھتصمیم قاطعی گرفتروس  تیرانداز

را بررسی منطقھ نبرد بلندیھا و تمام ترانشھا  مام پستی وطرف جنگ و محل کمین نیروھای آلمانی بدقت ت

جبھھ ھای جنگ در  یسمت جنوب درکھ  می دھددستور تک تیرانداز روس  یک گروهبھ و شبانگاھان ه کرد

ھوا بھ شدت گرم و شرجی بود  روزآنند، در نزبپھلوی پشتھ ھای خاک و ترانشھ ھای قدیمی مخفی و کمین 

خورشید در روز و گرم  نور ساعت ٢٠بھ علت وجود تابش بیش از صل تابستان در فدر نیمکره شمالی (

 میگردد و اگر در نزدیکی و و گرم و دریاچھ ھای فراوان ھوا بشدت شرجی ھا شدن شدید و وجود رودخانھ

کمین نشستھ مخفی  در موضع برای افرادی کھ می شود یا داخل جنگل باشید نیش پشھ ھای ھم دردسر ساز

و توجھ گروه تک تیراندازان روس بھ جایی  )طلبدمی  رای صبر حوصلھ زیاد ودر این مناطق  بانیه دید اند

آنجا در  نیروی آلمانی را اسیر کرده بودند گردیدچند روز قبل کھ در محدوده ای  "اتقریبنبرد  در منطقھ 

بنظر کھ  بودلمانی آداز گروه تک تیرانمحل تقریبی موضع کمین و ترانشھ ھای قدیمی کنار پشتھ ھای خاک 

و  پژمردهدر زیر نور آفتاب و برگھای این بوتھ ھا  اند در روی زمین کاشتھ شدهھای میرسید کھ بوتھ 

اما کمی دورتر بوتھ ھای گیاھان پژمرده شده اند  یآبکھ آن بوتھ ھا از بی شده بودند و بنظر میرسید پالسیده 

ھای کاشتھ شده بھ سمت نیروھای روس سر شاخھ بوتھ ھا و  ھو در مقابل این بوتشاداب بنظر میرسیدند 

ھدف بانی و ه مزاحم دید تاکرده بودند  ھرسبخوبی موضع مخفی احتمالی کمین را علفھای بلند موجود در 

 یدر نزدیکی این علفھا ھنوز علفھاکمی دورتر و  نگردنداحتمالی تیرانداز تک نیروھای  تیراندازیگیری و 

و تک تیراندازان روس حدسشان درست از آب در آمده بود این مکان محل  ه وجود داشتبلند و دست نخورد

ھمیشھ در چنین  و محدوده ھرس شده شعاع تیراندازی آنھا بودبود کمین نیروھای تک تیرانداز آلمانی مخفی 

  ای خروجی و اسلحھ تک تیرانداز و سرعت گازھدر ھنگام شلیک  ی بلندمکانھای با داشتن علفھا و یا بوتھ ھا
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تا شعاع چند متری از  فشار گاز باروت علفھا و بوتھ ھای بھ جنبش و حرکت در می آیند و بنابراین ھمیشھ

             .آنھا مشخص نگرددموضع کمین بانھای متخاصم ه ھرس می کنند تا از سوی دید لولھ اسلحھ علفھا را

از گرما  آلمانیتک تیرانداز اینکھ تا  ندخود بھ انتظار نشستمخفی کمین  وضعروس در متک تیرانداز گروه 

طول نکشید کھ تک تیرانداز آلمانی بھ بھ انتظار زیاد  رج گردداختفاء خود خا و از محل کمین و شودکالفھ 

روانھ گردید  یبھ سمت جبھھ ای خودخود آھستگی از کمین خود بھ بیرون خزیده و در سایھ تپھ پشت سر 

تک تیرانداز روس وی را مورد ھدف گلولھ خود قرار داد و بھ زندگی وی پایان بخشید، در در این وقت 

تپھ سایھ در در ھمان نزدیکی را آلمانی  انفرد دیگری از گروه تک تیراندازانداز روس تک تیرزمان ھمین 

 کمین زده بود وگودال پنھان گشتھ بود او گودال نھ چندان عمیقی کنده و در آن  شیوهدید کھ بھ ھمان ای 

اطراف را در تمامی علفھا درختان استتار کرده بود و  ھایشاخ برگ را با بوتھ ھا وخود محل کمین  روی

تک نیروھا بود موضع کمین خود را تا شعاع تیراندازی ھرس کرده سمت چپ و راست  محل کمین جلو و

از شیشھ آینھ شکستھ ای را بر سر چوب کرده و از محل دیگری در برابر نور  ای تیرانداز روس تکھ

و تک  بھ وی نشان دادهرا میگردید از آینھ انعکاس نور خورشید کھ بر آن تابش می کرد و موجب خورشید 

 ھآلمانی را زیر نظر گرفت تک تیرانداز انکمینشمخفی از موضع پریسکوپ طریق روس از دیگر تیراندازان 

 هتک تیرانداز آلمانی بھ سوی آن نور کھ خیال میکرد خورشیدنور تابش  سانعکابھ محض دیده شدن  ندبود

خوردن تکان با شلیک گلولھ و کمی  میکنداست شلیک  تک تیرانداز روسھاتابش انعکاس لنز دوربین اسلحھ 

در این گردد میمشخص مخفی تک تیرانداز آلمانی کمین وی بخوبی مکان مخفی  وضعم نزدیکیعلفھا در 

در یک زمان بھ زیر تک تیرانداز دوربین دار موسینای خود ای  تیراندازان روس با دو اسلحھ تکھنگام 

می با گلولھ ھای آتشین خود نابود و وی را  میکنندشلیک تیرانداز آلمانی نیروی تک بوتھ ھا بھ محل کمین 

  در و تحت اختیار نیروھای آلمانی را تصرف کردند مناطق از چند روز نیروھای ارتش روس  پس و کنند
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الباقی آن پس از مواجھ گردیدند و قرار داشت  شکمینمخفی در موضع کھ آلمانی تک تیرانداز با جسد آنجا 

                                                            .و ھرگز دیگر در این نواحی پیدا نشدند نیروھای تک تیرانداز آلمانی از این منطقھ خارج گشتند

در یکی از جبھھ ھای جنگ چگونھ تک تیرانداز آس روسھا می نویسد کھ "واسیلی زایتسف" در جایی دیگر

کھ در پشت صفحھ فوالدی درگیر می شود او لمانی آتک تیرانداز یک نفر از نیروی ھای با جھانی دوم 

با شلیکھای دقیق و مرگبار خود نیروھای پیاده روس را از پنھان گردیده بود " روسی ماکسیم"افظ تیربار مح

اصابت پیدا می کند و با را وی تک تیرانداز معروف روس محل زایتسف واسیلی بین میبرد است کھ عاقبت 

کمین مخفی از موضع حوصلھ صبر و او تعریف می کند کھ مدت زیادی با میبرد از بین گلولھ بھ وی او را 

کھ تک تیرانداز آلمانی مرتکب خطائی گردد در حین ظھر برای تک تیرانداز آلمانی  همنتظر زمانی بودخود 

بھ پایین انداختھ و غذا می خورد من انتظار  راسرش تک تیرانداز آلمانی نھار می آورند او می گوید 

ممکن است در موقع خوردن قھوه و چایی از ترموس  تک تیرانداز آلمانیکھ شاید  مکشیدم و فکر کردمی

ھم برای تک تیرانداز آلمانی صورت بیاورد و ھمین اتفاق باال برای خوردن نوشیدنی مقداری سر خود را 

می باالتر از صفحھ حفاظ تیربار باال کمی سر خود را  قھوهو تک تیرانداز آلمانی در حین آشامیدن میگیرد 

                              .رساندمیو وی را بھ ھالکت  هوی شلیک کردسر گلولھ مرگباری بھ دیده و او را آورد کھ زایتسف 

را زیر آلمانی  تک تیراندازکمین زایتسف موضع واسیلی ی از جبھھ ای جنگ جھانی دوم در جائی دیگر

قرار میگیرد مکان مرتفعی باالی ز بھ سمت چپ نیروی آلمانی در ینظر میگیرد برای این منظور او سینھ خ

ید ئاو می گو گرفتھ بودولی در مسیر حرکت وی قرار  ھ استنداشتآلمانی تک تیرانداز محل دید کاملی بھ  کھ

آلمانی در حالی کھ اسلحھ خود را بھ پشتش آویزان انتظار نتیجھ خودش را داد تک تیرانداز صبر و ساعتھا 

بھ سمت وھای اس اس در حال حرکت ربا افسری از نیپس از برگشت از موضع مخفی کمینش بود کرده 

  کمی زمان در خم ترانشھ ای در مدت زایتسف می گوید کھ بودند کردن صحبت نیروھای خودی و در حال 
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نفر آنان  ھر دو بھ س من قرار گرفتند من آنھا را دیده و از مکان مخفی خود ردر دید و تیرھر دوی آنھا 

ستم و نقش بر زمین بھ گلولھ بقبل از آنکھ فرصت پنھان شدن پیدا کنند را ا نشان روی و شلیک کردم و آنھ

فرمول و  )نیروی از بین برنده تک تیرانداز متخاصم(در ادبیات کالسیک برای کنتر تک تیرانداز .کردم

روش ھای خاص نوشتھ اند کھ بعد از جنگ جھانی دوم در تمام کتابھای و دوره ھای آموزش تک تیراندازان 

.                                                                                      ر خیلی از کشورھای جھان تدریس میگردیده استد

بدین در جنگ جھانی دوم دیگری از درگیری بین تک تیراندازان روس با تک تیراندازان آلمانی  روایت

تک تیرانداز آلمانی گروھی از نیروھای جبھھ ھای جنگ دم مق وطخطیکی از در اتفاق افتاده است شرح 

مقدم خط  ینزدیکدر واقع آنھا محل کمین  ندبود درست کردهو برای خود انتخاب مناسبی کمین مخفی  موضع

 ازرا مخفی این موضع  قرار داشتنیروھای خودی سنگرھای جبھھ و در نزدیکی و پشت میدان مین 

 می نشستندبھ انتظار در آنجا و برای از بین ازبردن نیروھای روس ند درست کرده بود یبتونسنگرھای 

وھمینکھ کھ یکی از نیروھای ارتش روسیھ در دید و تیررس آنھا قرار میگرفت آنان شلیک موثر کرده و 

زان روس بھ گروھی از تک تیراندااز طرف فرماندھی جبھھ وی را از بین میبردند با چنین وضعیتی 

.                      از بین ببرندرا جبھھ خط مقدم در را این سنگرھا و موضع کمین نیروھای آلمانی ده کھ ماموریت داده ش

قرار دادند ،آنھا عادات و کارھای تک خود بررسی نظر را تحت تک تیراندازان روس بھ دقت محل مورد 

ن آلمانی در زمان مشخصی برای کھ تک تیراندازا کردندو مشخص  گرفتند زیر نظرتیراندازان آلمانی را 

نیروی ھای خودی بر میگردند ، درھنگام شب نیروھای تخریب  سمتسینھ خیز بھ بھ صورت صرف نھار 

و مشخص کردند  یو شروع بھ خنثی کردن مینھای کاشتھ در مسیر همین نزدیک گردید نروسی بھ میدا

نبودن موقع در و  ھنگام شبدر ودند معبری را برای رفتن تا نزدیکی موضع مخفی نیروھای آلمانی گش

   اب انتک تیراندازتخریب روس با ھمراھی یکی از نیروھای نیروھای تک تیرانداز آلمانی نیروھای 
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گردیدند                                                                                                                      نزدیک مخفی کمین نیروھای تک تیرانداز آلمانی سینھ خیز بھ محل کامل و بھ صورت لباس استتار 

خمپاره در  یمیلی متر ١٢٠گلولھ ای سنگر مخفی نیروھای آلمانی چند محافظ بتونی قطعات ر زیر د آنان

کھ را با برگ کاغذ سفیدی ھا و کلید چاشنی انفجار گلولھ شده قرار دادند حفر در گودال و زیر سطح زمین 

 نیروھایبھ راحتی توسط  پوشاندن و این کاغذ سفید از فاصلھ دورنیروھای آلمانی قادر بھ دیدن آن نبودند 

تک تیرانداز آلمانی بھ محل خود در روز بعد و در اول صبح نیروھای تک تیرانداز روس مشاھده میگردید 

بھ کاغذ سفید دقیق گلولھ شلیک نشانھ روی و تک تیرانداز روس با یک نفر از نیروھای در اینجا  ندبرگشت

 می شود ھای خمپاره ھا  گلولھباعث انفجار در یک لحظھ  را بھ کار انداختھ و ھای خمپاره ھا چاشنی گلولھ

 و ندگردمیبتونی بھ ھوا پرتاب  ھای بدن تک تیرانداز آلمانی با حفاظاز شدت انفجار صورت گرفتھ 

.                                                                             روس نفس راحتی میکشند پیاده نیروھای

از جا متوجھ ریشھ درختی نیروھای روس در محل مسطحی جھانی دوم جای دیگری در جبھھ ھای جنگ در 

بانھای آلمانی استفاده می ه کمین دیدمخفی موضع  استتاربنظر میرسید از آن برای کھ درآمده ای گردیدند 

روس با  ییروھان ،نیروھای روس قرار داشت جبھھ متری از  ۴۵٠"اتقریب فاصلھشود این ریشھ درخت در 

رگباری از بھ این ریشھ درخت  )نامندمی " دوشیکا"زبان فارسی بھ اشتباه  در( Deshaka "دشکا"تیربار 

در غلتد و  مین زمین  ر رویخورد اما بمیتکانی  درخت ریشھ میکنندشلیک میلی متری  ٧/١٢گلولھ ھای 

خیلی محکم بھ باید از زمین شده درخت  کندهکھ این ریشھ  میایداین سوال پیش برای نیروھای روس اینجا 

بستھ محکم نیروی تک تیرانداز آلمانی  کمینمخفی  وضعو بھ احتمال زیاد بر روی م باشدجایی بستھ شده 

ھ نشستنیروھای روس بانی و کمین ه بھ دیدآلمانی  تک تیراندازیکی از نیروھای و در زیر آن  استشده 

معلوم گردید کھ بنابراین  ردزیر نظر دارا نیروھای روس جبھھ قھ منطخود است و با استفاده از پریسکوپ 

  برای روس  ان،تک تیراندازاستقرار گرفتھ او و در جایی بی خطری محل اختفاء درخت در زیر این ریشھ 
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دید کامل موضع مخفی کمینی درست کردند بطوری کھ دیگری در محلی آلمانی تک تیرانداز از بین نیروی 

تک تیرانداز و محل مخفی نیروی تک تیرانداز آلمانی داشتھ باشند مخفی موضع و ریشھ درخت پایین بھ 

 .                                                                  ندگرفت زیر ریشھ درخت را در نظردر ا رآلمانی 

مقداری باالتر از کف زمینش کف کھ روس نیروھای سنگر از قسمتی  در  تک تیرانداز روس قطارھم

ی می داد در این ھنگام تک را نشان تک تیرانداز آلمان یمترسک مانکننھا بود آسنگرھای قسمتھای دیگر 

سنگر کھ از  یدر حال حرکت در قسمتکھ است ی روس ھانیروکھ این یکی از  میکندتیرانداز آلمانی خیال 

در زیر وی کمین مخفی متوجھ محل  نیروھای روس" حتماخیال میکرد او " ضمنامی باشد و است کوتاه 

وقتی نیروی جھت کنترل بوده است فقط " دشکا تیربار "توسط گلولھ ھا و شلیک اند  ریشھ درخت نگردیده

خود  ندب کمین وی کار نمی کندمخفی روی موضع در کھ کسی  خاطرش آسوده گردیدتک تیرانداز آلمانی 

" مترسک مانکن کھ بھ خیالش از فاصلھ تقریباین اآنجا بھ و از ورده آ قدری بھ باال زیر ریشھ درختاز را 

   .می کندشلیک با اسلحھ موزرش گلولھ ای  باشدمی روس ارتش وھای از افراد نیریکی نیم کیلومتری 

  )نشان می دھدکھ در پشت شاخ و برگ درختان پنھان شده را آلمانی در جنگ جھانی دوم تک تیرانداز تصویر پایین نیروی (
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با شلیک تک تیرانداز ھمزمان و بھ مترسک اصابت می کند " لمانی دقیقاآگلولھ شلیک شده تک تیرانداز 

در ھمین حین و توسط تک تیرانداز روس درخت  ھای در بین ریشھآتش اسلحھ او و دیدن آلمانی بھ مترسک 

ھ درست بھ ھدف اصابت لگلوکھ  میکنداو شلیک سمت و بھ  هماشھ اسلحھ خود را کشیدتک تیرانداز روس 

 .                                                                گرددمی تک تیرانداز آلمانیباعث نابودی می کند و 

کھ با سختی و تلف شدن یکی  می باشنددور  ھمربوط بھ گذشتی ھ امثالھای تجربو این روایتھا  یتمامگر چھ ا

و شناختن این از دست نداده اند اما ھنوز کارائی خودشان را  است بدست آمدهدرگیر در جنگھا از نیروھا 

روایتھا تجربی درس خوبی برای تک تیراندازان ما میگردد البتھ امیدواریم ھیچ جنگی دیگر در سرزمین 

بتوان از این تجربھ ھا  بر زمین ریختھ نشود تااز این مردمان و ھیچ خونی رخ ندھد سیان پارما جاودانھ 

                                                                                                              .استفاده کرد

قسمتی از خاک کشور آلمان  در گذشتھ یمنطقھ پروس غرب( در جنگ جھانی دوم در منطقھ پروس غربی 

در کرانھ دریای بالتیک بود کھ بعد از جنگ جھانی دوم بھ تصرف ارتش سرخ در آمد و ھم اکنون با اسم 

کمکی تک تیرانداز روس با در دست داشتن  ھمقطار )کالنین گراد متعلق بھ جمھوری فدارال روسیھ می باشد

کمین تک تیرانداز مخفی موضع  می کند، جلبی را بھ سوی خود تک تیرانداز آلمان توجھمترسک مانکنی 

ھم و  ھ استقرار داشت آلمانھا ھایپشت سنگرھا و خاکریزدر و در جلوی پست نیروھای دیده بان لمانی آ

خیلی سپس و  می کندشلیک  یآلماننیروھای مرتبھ بھ پست دیده بانی  ینکمکی تک تیرانداز روس چند قطار

خزد و بھ جای خود مترسکی  با اسلحھ میخود مخفی محل کمین ھ پایین بھ پشت سنگر سرعت ببھ و سریع 

درست پیش می رفت تک تیرانداز فریب دادن برنامھ این آورد  ی سنگر میدوربین دار در دست بھ باال

وی می کنند تا جل گلولھشلیک آنان بانی ه بھ پستھای دیدروسی آلمانی می دانست کھ ھمیشھ تک تیراندازان 

  وقتھمین و در  میکندمترسک تفنگ بھ دست شلیک بی درنگ بھ  بنابراین اود نآنھا را بگیربانی ه دیدکار 
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کھ این موضع را دنبال میکرده و منتظر عکس از پھلوی دیگر جبھھ ای نیروی آلمانھا تک تیرانداز روس 

بھ سمت نیروی آلمانی شلیک نشانھ روی و کمین خود مخفی از موضع العمل نیروی آلمانی بوده است و 

                                                                                                     .          رساندمیرا بھ ھالکت او وی با اصابت دقیق گلولھ و کرده 

 در آموزشگاھھای تک تیراندازی نیروھای تک تیراندازدادن نیروھای آموزش در زمان جنگ پس از ھمیشھ 

جنگ را از نزدیک جبھھ ھای ت درعملیاتجربھ آنان و می کنند جوان دیر و یا زود بھ منطقھ جنگی عزیمت 

آنھا و غرور بیش از حد  تنھا دشمن بزرگ این نیروھای جوان تک تیرانداز احساساتدر اینجا لمس می کنند 

در نتیجھ و  می کندمناطق جنگی عادت بھ حال و ھوای پس از مدتی نیروھای ارتشی ، ھرکدام از می باشد

و این بوده اند و اتفاقی  هسادبدست آمده بھ پیروزیھای این و  ندکھ ھمھ چیز را میدان نداحساس می کنآنھا 

کار و تجربھ بھ نسبت تک تیرانداز نیرویھای باعث میگردد کھ ن در جبھھ ھای جنگ آناتوسط غلط باور 

باعث سھل انگاری و  ی  کوچک آنانھاشادی و ھیجان ناشی از پیروزیو  دنگردو شاد خود مغرور اندک 

و خود را بھ جنگ می شود در جبھھ مھم و اصلی ی لبھ مسائتک تیرانداز نیروھای ساده برخورد کردن 

                                                                                                                       . دنناپذیری می اندازجبران دردسر 

در در شمال قفقاز جنگ در در یکی از مناطق درگیر کھ است چنین از این نمونھ اتفاقات روایت دیگری 

تک تیرانداز ارتش نیروھای یکی از افراد تازه کار صورت گرفتھ است میالدی  ١٩٩٨-١٩٩٢سالھای 

جدائی منظور ( تک تیرانداز متخاصمموضع مخفی محل تقریبی قفقاز یکی از مناطق جنگی روسیھ در 

میکرده و آنھا را از بین میبرده مرگبار نیروھای روسی شلیک و ھدف گیری  کھ مدتھا بھرا  )چچن  انطلب

با محاسبھ فاصلھ و سرعت باد و دیگر پارامترھای الزم و  میکندباالی دودکش کارخانھ ای پیدا در است را 

 د در افق ناپدید نگردیده بود ھیبت سیاه رنگیھنوز خورشکھ انتظار در حین غروب صبر و بعد از مدتھا 

  تک تیرانداز نیروی  مشاھده می کندای کارخانھ  تخریب شده  تک تیرانداز متخاصم را در باالی دودکش
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بھ ھدف اصابت می میکند کھ گلولھ شلیک ھدف گیری و بھ ھیبت سیاه رنگ  زیادی" از فاصلھ نسبتاروس 

تک تیرانداز متخاصم بھ پایین دود کش کارخانھ نیروی ھیکل و  بردز بین میتک تیرانداز متخاصم را اکند و 

اسلحھ او در ھمانجا در آن باال باقی  فرود میآید و کمربند اسلحھ او در باالی دودکش بھ جایی گیر کرده و

درست مثل  ه استاین صحنھ خیلی تماشائی بوددرگزارش باقی مانده از این عملیات نشان می دھد کھ ماند می

از این واقعھ و عملیات و  رساندمیرا بھ ھالکت کھ این تک تیرانداز روس نیروی متخاصم فیلمھای ھالیودی 

پایکوبی  متخاصم شروع بھ جشن ونیروی پیروزی بر بدست آوردن از خوشحالی و روس  تک تیرانداز

و او بردم دیگر کسی بھ نیروھای ما شلیک نمی کند  گفت خالصھ من او را از بینبھمگی می و  ندکمی

این نیروی تک  کندرعایت را مسائل امنیتی " باید و حتماجبھھ ھای جنگ در  ه بود کھفراموش کرد "حقیقتا

تا بھتر  ه بودایستادروبرو بھ دود کش کارخانھ قدیمی و باز  یبا اسلحھ خود در جار روس تیرانداز تازه کا

تک تیرانداز متخاصم نیروی کند در ھمین حال رفیق  یبیشتر خوشحالیاحساس تماشا و نتیجھ کار خود را 

را ت و او را زیر نظر داشتھ اساین تک تیرانداز جوان روس تمام عملیات از گوشھ ای دیگری  شدهھالک 

می  تھالکبھ  او راو اصابت بھ وی گلولھ می کند و با شلیک و ھدف گیری نشانھ روی او سمت بھ دیده و 

تک تیرانداز نیروی تک تیرانداز روس برای از بین بردن دیگر نیروھای بوجود آمده این اتفاق بعد از  رساند

کشتھ شده متخاصم شروع بھ جابھ جا شدن بھ رفیق تک تیرانداز در اینجا متخاصم بھ جنب وجوش میافتند و 

و عملیات مسلط بر اوضاع منطقھ بھتر ند تا در جھت عقربھ ھای ساعت میکحرکت سمت چپ از خود و 

ی خود را جا" او را پیدا میکردند او مرتباکمین  موضع مخفینیروھای تک تیرانداز روس ھمینکھ  باشد

گلولھ شلیک ھدف گیری و بھ طرف نیروھای روس  و لحظھ بھ لحظھ از محل کمین خود ردعوض میک

ھمیشھ بھ سمت صورت میگرفت روس  انتک تیراندازبردن او توسط  میکرد در تالشھای کھ برای از بین

  چون آن تک تیرانداز زبده طوری عمل میکرد کھ از سمت چپش شلیک کند و راست او شلیک میکردند 



٣٣ 
 

مبارزه و دوئل تک تیراندازان رقیب با یکدیگر در جبھھ ھای نبرد                                                                   )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

سمت  زنیروھای روسی بھ علت موضع کمین گرفتھ شده مناسب و حرفھ ای این تک تیرانداز مجبور بودند ا

در آخرین تا اینکھ  ادبا نیرویھای تک تیرانداز روس ادامھ می دبازی کردن  ھراست خود شلیک کنند او ب

و  شودھا تک تیرانداز متخاصم بھ محلی میرود کھ توسط تک تیراندازان روس دیده می مرحلھ این جابجای

کھ در پشت آن پنھان گردد و سمت چپ او وجود نداشتھ است در سمت چپ آن تک تیرانداز ھیچ مانعی 

جبور میشود کھ از سمت شانھ راست خود شلیک کند و سمت راست بدن خود را در خالی میگردد و او م

قرار خود  روس وی را مورد اصابت گلولھ تیررس اسلحھ تک تیرانداز روس قرار میدھد و تک تیرانداز 

                                                                                                             .را نابود می کند ویه و داد

کمین خود بھ مخفی نصحیت میکرد کھ ھیچ وقت از مکان نیروھای جوان روس را روس افسر پیر با تجربھ 

آخرین گلولھ را شلیک می  شماکھ  یدو ھیچ وقت فکر نکنو جابھ جا نشوید مکان باز و بدون حفاظی حرکت 

جبھھ خطوط در نیروی از آنھا دشمن را از بین بردی و دیگر نفر ن کھ تو آخری یدو ھیچ وقت فکر نکن دکنی

                                                                       .این بزرگترین اشتباه افراد ساده لوح است باقی نمانده استجنگ و نبرد 

 و وھابیھا اندازان جدائی طلب چچنیتک تیرنیروھای در یکی از شھرھای شمال قفقاز روایتی دیگری است 

از برای و کرده بودند ایجاد مستقر در یکی از پایگاھھای روس در  یدردسرھای زیادی برای نیروھای ارتش

مخفی بھ محل نزدیک در جائی تکتیراندازن روس متوسل بھ حیلھ میشوند و بین بردن این نیروھای متخاصم 

برای از بین بردن تک تیرانداز متخاصم درست موقتی دھی تقلبی نیروھای ارتش روس مقر فرمانکمین آنان 

بیسیمی از کار افتاده ای آنتن سنگر و در باالی آن  هبیسیم درست کرد سنگر مخابراتیآنھا در آنجا میکنند 

صدای موتور نفربر شنیده می شد و این مقر فرماندھی گمراه کننده را مزبور مکان آن کارگذاشتن و در 

محل  کشانندمیکرد را بھ تلھ ب رر این مکان برپا کردند کھ تک تیراندازی کھ در آن منطقھ کاد" مخصوصا

  گمراه ساختگی و تقلبی متری در جنوب مقر فرماندھی  ۴٠٠- ۵٠٠کمین تک تیرانداز متخاصم در فاصلھ 
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سک مانکنی را بھ بیرون از نیروھای ارتش روس متر،در روز دیگری  داشتای نیروھای روس قرار  کننده

از مکانی رسک در حین جابھ جا شدن متند و در ناین محل کشانده و از جای بھ جای دیگر وی را جابجا میک

بھ سرمترسک  ای و گلولھ میگیردقرار  مترسک مورد اصابت گلولھ تک تیرانداز متخاصم مسیر این 

تک تیرانداز روس محل تقریبی وی را مشخص بھ مترسک نیروی و با اصابت این گلولھ  میکند خوردبر

زیر نظر دارد و را فرماندھی تک تیرانداز متخاصم از داخل پریسکوپ این مقر کھ گردد میمعلوم و  میکند

کمین خود خارج گردیده و یک تا دو گلولھ شلیک کرده و موضع با ارزش از  ین ھدفه شددر صورت دید

، نیروھای روس این بار بھ کمر مترسک مانکن صندوق چوبی رددخود باز میگکمین سپس بھ موضع مخفی 

یسیم شکستھ ای وصل کرده و بآنتن حھ ای با خالی باقی مانده از مھمات بستھ و در پشت مترسک ماکت اسل

کھ از کشیدند میدورترانشھ بر روی زمین  بھاو را در برابر پریسکوپ تک تیرانداز متخاصم با طناب 

فاصلھ دور بنظر میرسید کھ نیروی مخابراتی روس بھ شکل سینھ خیز در حال جابھ جا شدن می باشد دوباره 

نمی اصابت ھدف کھ گلولھ اش بھ شلیک می کند نشانھ گیری و  مترسکاین مانکن تک تیرانداز متخاصم بھ 

اصابت میکند کھ ترسک مھمات خالی بستھ شده بھ پشت مصندوق بار دوم شلیک می کند کھ بھ  کند او

و در اینجا تک تیراندازن روس کھ محل دقیق وی را از قبل تعیین کرده بودند غلتد  مترسک بھ پھلو می

تک تیراندازان روس با بھ مترسک شلیک می کند دو بار مخفی اش بھ بیرون می آید و ھمینکھ او از محل 

نشانھ روی کرده و وی را مورد اصابت گلولھ خود قرار سمت وی دیدن آتش اسلحھ تک تیرانداز متخاصم بھ 

اینجا  درسمت نیروھای روس انجام دھد  بھگلولھ شلیک بیشتری نتواند او تا دیگر داده و نابود می کنند 

مشخص بھ سوی مخفی این بود کھ چند بار از یک موضع جدائی طلب چچنی در اشتباه تک تیرانداز 

شلیک می مخفی کھ از محل دوم و نیروھای روس محل وی را مشخص کرده و بار  می کندمترسک شلیک 

  این تک تیرانداز برای  یبزرگنابخشودنی اشتباه این نیروھای روس قرار میگیرد و گلولھ مورد ھدف او کند 
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ھدفھای دوبار نباید بھ سوی  موضعی مخفی کمینی ماکزیمم بیش ازدر اینجا می توان نتیجھ گرفت از ھر بود 

.                                                                                          در پی خواھد داشتبرای تکتیرانداز ریسک مرگ و زندگی را  شلیکو بیش از این  متخاصم شلیک کرد

انداز مشخص و معلوم است و در صحبتھا و الزم بھ ذکر است تاکتیک اصلی کار و عمل نیروھای تک تیر

مقالھ ھای خبرنگاران جنگی و خود تک تیراندازان تجربھ ھای زیادی گفتھ و نھفتھ است البتھ از تجربیات 

نوشتھ شده و بھ چاپ کاملی ایران کمتر کتابی و مقالھ  باجنگ عراق در  گیردر اننیروھای تک تیرانداز

                                                                      . توضیح دادکھ بتوان در این کتاب  رسیده است

تک تیرانداز آس " واسیلی زایتسف"روزی دوم دوباره برمیگردیم بھ تجربھ ھای اتفاق افتاده در جنگ جھانی 

اطره ای نبردھای جنگ جھانی دوم خعملیات تک تیراندازان در نیروھای روس در جنگ جھانی دوم از 

 ھایباندیده  بھ گروه تک تیراندازان ما دستور داده شد کھاز سوی فرماندھی تعریف می کند او می گوید 

با پریسکوپھای خود جبھھ ای و  ندگرفتھ بودکمین محلی موضع آنان در از میان بر داریم را توپخانھ آلمانی 

مخفی ما بزودی محل  ندوپخانھ آلمانیھا می دادبھ ت و گرائی جبھھ ای ما را مختصاتما را زیر نظر داشتند و 

دال بتونی بزرگی سنگر بتونی بود و روی این سنگر ھم در  آنھاکمین مخفی را پیدا کردیم محل ھا آنکمین 

برخورد بھ این سنگر اگر از آسمان ھم بمب و یا گلولھ ھای خمپاره مستحکم بود حتی کھ  قرار داده بودند

خالصھ سنگری بود بھ تمام معنی  کرد میجلوگیری  از تخریب آناین مخفیگاه سازه بتونی سنگین  میکرد

 بانیه دیدمشاھدات و تعبیھ شده در این سنگر بتونی از میان شکافھای  بان آلمانیه دید ھایو نیرویمستحکم 

چشمی و پریسکوپ ھای خود  یما از طریق دوربین ھامی گوید  "زایتسف" ندخود را انجام می دادھای 

را بخوبی بررسی کردیم و متوجھ نیروھای آلمانی در درون سنگر شدیم و بوضوح بانھای آلمانی ه دید گرسن

شمردیم آنھا را می دیدیم، شکافھای سنگر بتونی آلمانیھا را یک عدد تیربار لولھ و درخشش لنز دوربین ھای 

  ر برای قرار دادن مسلسل منفذ پنجره ای شکل بزرگتک و یکوچک برای نیروھای تک تیرانداز شش شکاف 
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م کردم  تا بھ افرادی آلمانی کھ دیده سنگین در این سنگر وجود داشت و من شکافھا را بین دوستان خود تقسی

می شدند و بھ پریسکوپھای آنھا ھمزمان شلیک کنند و دوستان من ھمگی با ھمراھی یکدیگر بھ این شکافھا 

 ومسلسل چی  وقرار داشتند آنھا تعدای از افراد آلمانی کھ در دید از اصابت گلولھ آنھا شلیک کردند و 

این کھ کار گروھی نیروھای تک تیرانداز و این مثالی است از رفتند و از بینو تخریب و تعدادی پریسکوپ 

در پشت شکاف کوچکی و تک تیراندازان حرفھ ای می تواند دشمن مخفی شده را حتی در سنگری مستحکم 

با اجرائی ماموریتی دیگری افراد گروه تک تیرانداز در جبھھ دیگری در جنگ جھانی دوم . ھم  نابود کنند

تند از حملھ گسترده یک لشکر ارتش آلمانی جلوگیری کنند و حملھ آنھا را بھ عقب بیاندازند روس توانس

تیرانداز اطالع داد کھ بزودی  تک ی از نیروھای تعریف می کند فرماندھی جبھھ ای ما بھ گروھ" زایتسف"

ای ارتش ھجوم نیروھ و زماناحتمالی حملھ ای از طرف نیروھای آلمانی صورت میگیرد و جھت مسیر 

میسراست تک تیراندازان گروھھای برای و  استممکن کھ دستور داد تا جائی و  را بھ ما توضیح دادآلمان 

اینکھ مسیر و جھت حملھ بھ با توجھ و ، برای این منظور فترا گر ی فاشیستیجلوی پیشروی نیروھا باید

از ھمھ بھ افرادی از گروه  بلدارد ق تا جائی کھ امکان تصمیم بھ این گرفتیم این نیروھا را می دانستیم 

برای این شلیک کنیم نشانھ گیری و آلمانی  گروھھای تخریبو بانھا و گروھھای تجسس ، ه فرماندھی ،دید

تک تیرانداز یروھای چشم نجفت  ١٣و  میلی متری موسینا ٧.۶٢ اسلحھ تک تیرانداز قبضھمنظور سیزده 

شکارچی  ھایگردیدند، بھ این گروھ آمادهلب نیروھای آلمانی برای شلیک بھ قموضع کمین مخفی در سیزده 

فرمانده گروھانھای و جوخھ ھای آلمانی را  کھ ممکن استقبل از شروع حملھ تا جایی بود دستورداده شده 

ن روس داده شده بود این ااطالعات دیگری کھ فرماندھی جبھھ بھ گروه تک تیراندازھم نیز از بین ببرند و 

 )جنگ منطقھ حائل مابین دو جبھھ(  حملھ برای آخرین بار منطقھ آزادشروع ان آلمانی قبل از کھ افسربود 

  اگر در از بین ببرید استممکن کھ را تا جایی را بازرسی و نظاره می کنند در این موقع سعی کنید آنھا 
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بھ و میان نیروھای متخاصم کسانی بودند کھ دلیر باشند و قبل از نیروھای پیاده از سنگرھایشان بھ بیرون 

دھا صورت گرفتھ فرماندھی درخیلی نبر( اول بھ آنھا نشانھ گیری کنید حرکت کنندسمت نیروھای روس 

 و ھستند کھ از سنگرھا یاولین نفرات پیاده تدادن بھ نفرا وانرژی برای نیرو گروھان ھای پیاده

اگر مشاھده کردید یک  )ندندشمن حملھ و پیشروی ک بھ بیرون حرکت می کنند  تا بھ طرفبھ  یشانخاکریزھا

با ن اتک تیراندازنفره  ١٣ت ھستند تمام گروه قسمت از نیروھای متخاصم با قدرت بیشتری در حال پیشرف

بھ ھر نیروی پیاده و " متخاصم و بعدا ھدفھای مھمنشانھ روی کنند اول بھ آنان اسلحھ ھای خود بھ سمت 

نشانھ روی و شلیک کنید تا ھیچ نیروی مھاجمی قصد کھ در تیررس می باشد نیروی با ارزش متخاصم 

ه د، در سحرگاھان وقت طلوع خورشید عالم تاب دیدنا را نداشتھ باشگرفتن و پیشروی در سرزمین مادری م

بانھا و نیروھای تک تیرانداز روس جنب جوشی را در میان نیروھای آلمانی مشاھده کردند و درھمین وقت 

خبر از اینھا ھمھ و گردید متخاصم بخوبی نمایان نیروھای و پریسکوپھای  درخشش دوربین ھای چشمی

دشمن را می داد و در ھر گوشھ ای از خط جبھھ ای آنان افسران با کاله ھای لبھ دار نمایان حملھ زودھنگام 

آنھا سمت زیر نظر گرفتھ و بھ را نیروھای شان گشتند البتھ آنھا نمی دانستند کھ ھمھ ای تک تیراندازان ما 

 اندنظر گرفتھ وس زیرنیروھای تک تیرانداز ررا حرکات آنھا  یاند و تمام کرده روینشانھ و  گیری ھدف

تک تیراندازان روس آلمانی بھ سوی جبھھ نیروھای روس گروھھای ارتش  حملھ نیروھای آغاز در شروع 

آنھا با ھدفگیریھای دقیق و اصابت گلولھ بھ و  بگیرندبھ خوبی توانستند جلوی حرکت نیروھای متخاصم را 

آلمانی پیاده بھ نیروھای ھم و تلفات زیادی  ندردکآنھا را سد و پیشروی حرکت نیروھا و ھدفھای مھم آلمانی 

                                                                                                                      .و ضربھ شکست سختی بھ نیروھای آلمانی زدند وارد کردند

و برای بود  حیلھ گراو مثل روباه بود  یبا ھوشماھر و زبده تک تیرانداز حرفھ ای و " لی زایتسفیواس"

  داشتخود بفردی برای و تاکتیکھای جنگی منحصر میکرد دشمن نقشھ ھای خردمندانھ طراحی دادن فریب 
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را بھ تلھ کشانده و وی را نابود و قوی ھیکل او مثل شکارچی خرس بود و میدانست چگونھ خرس قدرتمند 

کمین گرفتھ و در جنگ کھ چگونھ دو نفر از افسران آلمانی را کھ در میان دو خط جبھھ  وردیاد می آبکند او 

و در زمان  هزیر نظر گرفتھ و مواظب حرکات آنھا بودرا دیده و سی مواضع نیروھای روس بودند حال برر

از  در جبھھ دیگریو د یمناسب با نشانھ گیری دقیق خود ھر دو را با شلیک گلولھ اسلحھ اش بھ ھالکت رسان

او یک تا دو ھفتھ در  قصد شکار تک تیرانداز زبده آلمانی را کرده بود" واسیلی زایتسف" جنگ جھانی دوم 

این تک  )بقول شکارچی ھای کرمانی باد شکارش را می زد( حین مراقبت و تعقیب مواضع وی بود 

تیرانداز آلمانی تعدادی از نیروھای روس را با شلیک گلولھ ھای خود نابود کرده بود تک تیرانداز آلمانی از 

کمین وکشتن او می باشد و آن ھم می خواست  این موضوع آگاه بود و می دانست تک تیرانداز روس در پی

را درآورد بنابراین آنھا روزھای متمادی در کمین و مراقب یکدیگر بودند  )زایتسف(دخل تک تیراندازروس 

و بدون ھیچ وعصبی  قرمز شدهکوفتھ و با چشمان خیلی خستھ و ھر روز کھ بھ پایان می رسید زایتسف 

قبل از طلوع روز بعد و و استراحت کوتاھی دوباره در سحرگاھان  با می گشت وازبھ سنگر خود بنتیجھ ای 

با فریب دادن و بتواند شاید  در آنجا تا  بر می گشت و موضع مخفی کمین خود خورشید بھ منطقھ عملیات

، در را پیدا کندموضع  مخفی تک تیرانداز آلمانی نشان دادن مترسکھا و یا کاله آھنی بر سر چوب کردنھا 

کمین مخفی تک تیرانداز بود کھ زایتسف متوجھ موضع نیروی دو مابین ھفتھ دوم قایم موشک بازی شروع 

                                                                                    .  اصلی تک تیرانداز آلمانی گردید

تفاء خود را در میان برف و یخ در دل تک تیرانداز آلمانی بھ صورت حرفھ ای موضع مخفی کمین و اخ

زمین در زیر الشھ اسب مرده و باد کرده و بر جایی مانده از پاییز گذشتھ کھ با الیھ از برف و یخ پوشانده 

شده بود حفر کرده بود، تک تیرانداز روس مجبور بود کھ او را با حیلھ ھای خود از سنگر و مخفی گاھش 

حیلھ ای  ، اما ھر بار کھ او متوسل بھ د و گلولھ ای آتشین نصیب او کندتیررس خود بکشانبیرون و در بھ   
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عکس العملی توجھ و گشتھ و بھ حیلھ ھای او نیرنگ او  ویرانداز آلمانی متوجھ حیلھ تک تنیروی میگردید 

نشان نمی داد و گمراه نمی گردید حتی یک بار نیروھای آلمانی با مسلسھا و خمپاره اندازھای خود آتش 

 ز مھلکھ اخود را ریختند و او بھ سختی توانست " واسیلی زایتسف" تقریبی سنگینی بر روی محل مخفی کمین

  .جان سالم بدر ببردبھ جای امنی رسانده و 

را نشان می تک تیرانداز آس روس در جنگ جھانی دوم یکی از نیروھای " نیکالی یاکولویچ ایلین" عکس زیر متعلق بھ(

  )آلمانی است ھاینفر نابودی نیروی ۴٩۴کھ در میان برف ویخ با لباس استتار بھ کمین نشستھ است و در حساب او  دھد

 

از حیلھ ھای قدیمی و آشنا استفاده کند بھ نخ قالب ماھیگیری مترسک مانکنی متصل  میکندزایتسف سعی 

کشاند اما باز ھم تک تیرانداز آلمانی میو او را در جلوی چشمان تک تیرانداز آلمانی بر روی زمین  می کند

زایتسف  ھا حیلھاین گردد البتھ میل ناھمیتی قائ "زایتسف" ھای طعمھ و قالب یبراو  می دھدخود را نشان ن

  و  ھبھ اشتباه انداخترا از فاصلھ دور  متخاصم انتک تیراندازبا این حیلھ ھا ولی ھنوز ھم میشد  ندقدیمی بود
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در سحرگاھان تک تیرانداز زبده روس در ھنگام مھ و در جبھھ ھای جنگ دیگر کشاند، روزی خود بھ تلھ 

در مسیر دید تک تیرانداز آلمانی زمین بھ شکل استتاری و دور از دید تک تیرانداز آلمانی غلیظ صحبگاھی 

ماند این ر جای ببدر آن نزدیکی درخت کاجی اثر پای او در روی برف تا نزدیکی ا برفی را لگد کرد ت

قرار واقع بود جایی کھ اسب مرده  تک تیرانداز آلمانی دردر مقابل محل مخفی  یفاصلھ معین درخت کاج در

اخ داشت زایتسف در آنجا مقداری شاخھ و برگ درختان را دور ھم جمع کرد و پالتوی خود را در پشت ش

را تا محل اصلی کمین خود کھ در بست و نخ برگھای درختان پنھان کرد و بھ این پالتو نخ قالب ماھیگیری 

میان برف و یخ و در فاصلھ مشخصی از این درخت قرار داشت بود کشید و در صحبگاه سرد مھ آلود 

طلوع خورشید ھنگامی کھ زمستانھای شمال روسیھ بھ کمین و انتظار تک تیرانداز آلمانی نشست، در ھنگام 

خورشید عالم تاب باال می آمد و مھ پراکنده میگردید وقتی کھ بین مخفیگاه تک تیرانداز آلمانی در زیر اسب 

روس بھ آھستگی نخ قالب زبده مرده و محل کمین ساختگی وقالبی زایتسف دید برقرار گردید تک تیرانداز 

ن در پشت شاخ برگ درختان داد مقداری برف از روی شاخ ماھیگیری را کشید و تکان کمی بھ پالتوی پنھا

شد برقرار وھم انگیزی  یخاموشو سکوت  در محل مورد نظرو برگ درخت کاج بھ پایین ریخت و دوباره 

برقرار گردید و خاموشی را دوباره تکرار کرد و دوباره سکوت عمل ھمین زایتسف بعد از نیم ساعت 

این عمل را انجام داد تا اینکھ در محل زمانی مشخص و با احتیاط  اصلوبا فزایتسف چندین مرتبھ دیگر 

کمین نیروی تک تیرانداز آلمانی جنبشی بھ چشم خورد و بنظر آمد در روی برآمدگی شکم باد کرده اسب 

و این شبح سفید تر تک تیرانداز سپیدی اطراف الشھ اسب وجود دارد  سایھ شبح سفید تری نسبت بھ برف و

کھ بھ از موضع مخفی کمینش بھ بیرون خزیده کھ مخصوص فصل زمستان بود ا لباس استتار سفید آلمانی ب

کھ در این پالتوی تک تیرانداز روس کھ از فاصلھ دور شبیھ بھ نیروی پیاده روس بود شلیک گلولھ کند 

    سوی ازشلیک گلولھ صدای شلیک گلولھ ای بھ ھوا برخواست و این ی صبح سرد زمستانآن در ھنگام 
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و اسب شلیک  روس بود کھ بھ سوی سایھ شبح موجود در کنار الشھ ایو حیلھ گر کار  ھتک تیرانداز کھن

نیروی تک تیرانداز زبده از آن صدای شلیک گلولھ سکوت ھمھ جا را فرا گرفت و  پسکرد و اصابت گلولھ 

              .برای ھمیشھ بھ خواب ابدی فرو رفتو ماھر آلمانی فریب تک تیرانداز حیلھ گر روس را خورد و 

ھ در زمینھای صاف  و با عوارض کم آنھا با ھم بین دو تک تیرانداز مشکل این بود ک )نبرد (در این دوئل 

 بود از مکان مخفی خود با پریسکوپ ھمھ جا را زیر نظر خود داشتھ" در گیر بودند تک تیرانداز آلمانی یقینا

او بوده است موضع مخفی کمین در تمام این مدت بھ دنبال بیرون کشاندن وی از ھم و تک تیرانداز روس 

دو ھفتھ زیر بار بھ مدت " لمانی ھم حرفھ ای و حساب شده عمل میکرده است و تقریبادر اینجا تک تیرانداز آ

کلک و حیلھ  تک تیرانداز روس نمی رفتھ و گمراه نمی گردیده ولی در آخر بھ تلھ تک تیرانداز کھنھ کار 

لولھ رگی صورت میدھد و از سنگر خود بیرون می آید کھ در آخر مورد اصابت گزروس می افتد و خطای ب

  .  قرار میگیردتک تیرانداز آس ارتش روسیھ واسیلی زایتسف اسلحھ 

با لباس فرم ارتش سرخ و در سمت چپ او واسیلی زایتسف تک تیرانداز معروف روس در سمت راست تصویرھای پایین (

   )نشان می دھدرا ھمقطارانش ھمراه با لباس استتار زمستانی در نبرد شھر استالینگراد و ب را
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وس بلوا بھ پا در منطقھ ای دیگر از جبھھ ای جنگ جھانی دوم تک تیرانداز آلمانی در جبھھ نیروی ھای ر

ترور و را آنان جبھھ جنگ نیروھای روس روی کرده بود او با نشانھ روی و شلیکھای بی امان خود در 

دیده می شد او را  یبر پا کرده و ھر جای کھ کوچکترین نشانھ ای جاندار آنانزیادی در بین ھراس کرده و 

کھ روس بانھای توپخانھ ه ین پایھ دار دیدو حتی یک مرتبھ بھ شیشھ لنز دستگاه دوربکرد بر زمین مینقش 

بھ برای از بین بردن وی بخوبی استتار و پنھان گشتھ بود شلیک کرد ، فرماندھی ھنگ مستقر در این جبھھ 

  . متوسل گردید داشت و تجربھ جنگی زیادی ی بودماھر تک تیراندازیکھ " ناموکنوف"تک تیراندازی بھ نام 

در یکی جبھھ ھای جنگ جھانی دوم  نشان می دھد را  ناموکنوفمعروف روس تیرانداز  تکسمت چپ  پایینتصویر در  ( 

  )استسیبری بوده ماھر و  محلییکی از شکارچی ھای  جھانی دوم قبل از جنگو  هسیبری بودمنطقھ از بومیھای  او

  

جنگی در منطقھ  بھ این ھنگ مستقر انبھ تک تیرانداز بوطبعد از چند روز با تمام تشکیالت مرناموکنوف 

  ،کاله آھنی زاپاس تیر خورده و مقدار زیادی تکھ ھای  اندو اسلحھ مخصوص تک تیراندازاو باخود  می آید
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او با احتیاط زیاد شروع بھ  سحرگاه روز بعددر میآورد خود بھ ھمراه آورده اسباب و اثاثیھ  با شکستھ آیینھ

در جلوی آتش دشمن دراز کشیده بود و بھ " ناموکنوف"، میکندرا  تعقیب و جستجوی تک تیرانداز آلمانی

را با کاله آھنی بر سر کرده و روی کاله آھنی نمی گردید او او  ھکھ ھیچ کس متوجشکلی مخفی گردیده بود 

غیر مانی لآتوسط نیروھای  یشو از دور امکان شناساشانده بود وو پاستتار بخوبی شاخ و برگ درختان 

موضع جستجوی در تمام وقت و  همدت سھ روز تک تیرانداز روس یک لحظھ غافل نمانددر . ممکن بود

او   او را بیابدموضع مخفی شک داشت کھ کجا می تواند " ناموکنوف"، بودلمانی تک تیرانداز آکمین مخفی 

در نزدیکی جبھھ نیروھای کمین گرفتھ است در چھ جای موضع مخفی فکر میکرد تک تیرانداز آلمانی 

نیروی تک تیرانداز ممکن است زد کھ  یاو حدس مائی مخروبھ ای قرار داشت تآلمانی کلبھ کوچک روس

 فضائی در مناطق روسیھ سقف خانھ ھا  را شیروانی می سازند و( زیر شیروانی منزل روستائی  درآلمانی 

زیر شیروانی ھم بھ شکل  مکان زیر سقف را از سقف اتاقھا جدا می کنند در این حالت ھوای اتاقھا گرم و از

بھ سوی نیروھای  وخود را مخفی کرده است و از آنجاموضع مخفی کمین گرفتھ  )انبار استفاده می کنند

با یکی از سالحھای خود را  ناموکنوفبرای این منظور  یقین نداشت "کامالاما او  روس شلیک می کند

و خود در تا تک تیرانداز آلمانی را گمراه کند  میدھداستفاده قرار ء در پشتھ ای خاکریز بالو  هفشنگ پر کرد

اسلحھ اش بستھ بھ ماشھ ھ و از محل مخفی خود نخ جایی دیگری کمین کرده و نخ نازکی بھ ماشھ اسلحھ بست

جواب  بالفاصلھ تک تیرانداز آلمانینیروی ناموکنوف با شلیک گلولھ  میدھدکشد و شلیکی صورت میرا 

                                                           .میکندروی خاکریز شلیک قرار گرفتھ در سوی تفنگ سمت و و بھ  میدھد

گلولھ شلیک شده را پیدا سیر  خط مسیرجھت در لبھ خاکریز شده ھوا ھ بتک تیرانداز روس با دیدن خاکھای 

در زیر سقف " گردد تک تیرانداز آلمانی دقیقامیمخفی تک تیرانداز آلمانی موضع کمین ومتوجھ  هکرد

  .میدادانجام را روس ش ارتنیروھای ترور واز آنجا  بود کمین گرفتھموضع مخفی شیروانی خانھ روستائی 
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مشخص می کند بھ این محل  موضع مخفی کمین تک تیرانداز آلمانی راک تیرانداز زبده روس ھمینکھ ت

و او اشکھایش را پاک نمی  ختمیریچشمانش  ازاز وزش باد اشک و پلک بھم نمیزد حتی چشم دوختھ و او 

وقتی کھ خورشید ،در ھنگام غروب شت کھ مبادا وی را گم کندبرنمی داچشم کمین وی محل روی و از  ردک

چشم ناموکنوف ، می کندائی شروع بھ تابیدن خورشید از پشت منزل روستبھ افق نزدیک می شد شعاعھای 

از سوی زیر شیروانی محلی کھ بھ نظر میرسد تک تیرانداز آلمانی مخفی گردیده بر نمی دارد بھ آنجا چشم 

زیر شیروانی منزل یکی از تختھ ھای سقف نبودن ھمین ھنگام متوجھ در  و می کندخوب نگاه دوختھ و 

لمانی در زیر آمحل مخفی تک تیرانداز اسلحھ اش را بھ سمت  تک تیرانداز روس وگردد می روستائی

شلیکی صورت کشد و میاسلحھ را بھ سمت خود این ماشھ نخ بستھ شده بھ شیروانی ھدف گیری می کند و 

و از  میکندقرار داشت شلیک  ناموکنوف  تک تیرانداز آلمانی بھ سوی خاکریز جایی کھ اسلحھ دھدمی

 سمتبھ  ناموکنوفچند ثانیھ از و در کمتر  میشوداه رنگی در زیر شیروانی پیدا سایھ سیدرخشش لولھ تفنگ 

اصابت گلولھ بھ واز  میکند شلیک مرگباریزیر شیروانی منزل روستائی  واقع درسیاه رنگ و شبح سایھ 

                                                    .گرددمیساختمان بھ پایین پرت لبھ زیر شیروانی او از انداز آلمانی ھیکل بدن تک تیر

شکاف ناشی از این از او و تعیین شده بود مخفی تک تیرانداز آلمانی بھ صورت حرفھ ای  وضعدر اینجا م

 زیر نظر داشتھ است را جبھھ ای ھنگ روسی وسیعی از در سقف خانھ روستایی تا محدوده تختھ فاقد بودن 

آتش و دود ناشی از شلیک ناشی از دیده نشدن این  کھ نداو را نمی دیدبانھای و تک تیرانداز روس ه دیدو 

و صدای شلیک اسلحھ ه از زیر سقف شیروانی بھ بیرون سرایت نمی کردبود کھ اسلحھ تک تیرانداز آلمانی 

تک تیرانداز آلمانی مرتکب خطائی نابخشودنی در اینجا خفھ میگردید و بھ علت شلیک از محل بستھ ای ھم 

او  محل کمینبھ زیر شیروانی می تابید پنجره ای حفره ای و در حین غروب کھ نور خورشید از محل  گردید

   نور از ورودبھ وسیلھ پارچھ و یا چیز دیگری  تا گرددمی متوجھ این موضوع ناو  و دنرا روشن می ک
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اجازه داد کھ نور خورشید در زیر " او سھواو  کندجلوگیری و پشت سر خود شیروانی بھ زیر سقف  خوشید

تک در اینجا و کند ان و نمایمشخص در مدت زمان کوتاھی شیروانی سایھ او را برای تک تیرانداز روس 

آن استفاده کرد در  از ناموکنوف، طرفندی کھ میدھدو او را فریب  میکندتیرانداز روس خیلی حرفھ ای عمل 

را  اش اسلحھتک تیرانداز درصد جوابگو بوده است فقط الزم است کھ  صدبوقوع پیوستھ  ینبردھاتمام 

در پشت آنوقت متخاصم قرار گیرد و تک تیرانداز نیروی کھ در مسیر تقریبی خط دیدگانی  ھدقرار دطوری 

د نشلیک ک یھدف تقریبموضع کشد و بھ سوی بحال اگر از محل دیگری ماشھ را  ھکاله آھنی گذاشتاسلحھ 

اسلحھ این سوی سمت و بھ جواب می دھد و وی  صورت گرفتھتک تیرانداز متخاصم بھ شلیک " حتما

مسیر حرکت و شلیک گلولھ و " خروج گلولھ بھ کاله آھنی دقیقاشلیک می کند و با مشخص شدن اثر ورود و 

      .کرد و تعیین را می توان مشخصتک تیرانداز متخاصم  کمین مخفیخر محل آدر 

  ) استتار کرده استمنطقھ و بوتھ زارھا طبیعت  زیر تک تیراندازی را نشان می دھد کھ بخوبی خود را تصویر (
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بھ  اوکھ ای جنگ دیگری  ی و در جبھھدر جائی دیگرتک تیرانداز کھنھ کار روس تعریف می کند زایتسف 

مسلسل کھ  میکندگلولھ نشانھ روی و شلیک گلولھ بود در حال شلیک اصم کھ نیروھای متخ سوی مسلسل

من متوجھ شدم کھ نیروھای میگوید  و اکھ پشت آن مسلسل کسی نیست  می شودمتوجھ  اوو میگردد خاموش 

و باید کشانند بمن ھستند و بھ ھر نحوی می خواھند من را گمراه کنند و مرا بھ تلھ  آلمانی در پی شکار

این کار را کردم و بھ جای خود مترسکی با کاله آھنی بر سر من موقعیت کمین خود را تغییر دھم " احتم

نجا مترسک دیگری آ و دردیگری رفتم وضع مخفی مراه خود برداشتھ و بھ مھ را بھدوربین پایھ دار گذاشتم 

بانی و ه شروع بھ دید ارمدوربین پایھ داز طریق و من بھ جای آن نشستھ و از پشت خاکریز وجود داشت کھ 

نارنجک  رانفجااز بھتراست با پنھان شدن در پشت دود ناشی  مکانھاییچنین در ، جوی ھدف کردمتجس

نیروی تک تیرانداز  عوض کرد البتھمرتب و موضع کمین خود را صورت گیرد حرکت و جابجا دودزا 

آموزش داده اند بھ شما " حتما مل کند وچگونھ در چنین مواقعی عمی داند ھم دانا و خبره است او متخاصم 

بھ او توجھ نکنید و بنابراین  باشد شماجھت گمراه کردن ممکن است  دشمنمخفی کھ موقعیت و موضع 

و شما را گمراه کند و کلکھای خود را برای بھ تلھ انداختن  خود کمین مخفی از این موضعھم او کھ بگذارید 

استفاده لمانی آدر برخورد با تک تیراندازھای جربھ ھای زایتسف از تیکی دیگر . انجام دھدشما فریب 

از قصد  یتنھا بھوقتی کھ و می گفت او ھمیشھ برای ھنرجویان مدرسھ تک تیراندازی تعریف میکرد میکرد 

وقتی است کھ شما بتوانید مسلسل  ویبھترین وقت برای شلیک بھ  ریدی را داتک تیراندازنیروی بین بردن 

زمین افتاده  رب مسلسل چی متخاصمکھ جمع شد شما نوقت کھ خاطر آوی را از میان برداشتھ و  بانیچی پشت

مسلسل را بھ دست وی یکی از دوستان زمان در یک اگر در باالی خاکریز باقی مانده او  مسلسلو است 

کھ ن است ی ایااین بھ معنباشد کمین شما مخفی بھ سوی موضع ماده شلیک آو  کندگیرد و دوباره مسلح 

  را بر ندارد وباشد اما اگر کسی این مسلسل برای متخاصم مشخص نمی ھنوز شما کمین مخفی موضع 



٤٧ 
 

مبارزه و دوئل تک تیراندازان رقیب با یکدیگر در جبھھ ھای نبرد                                                                   )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

ن شما یشما شلیک کند مفھوم این موضوع در این است موضع مخفی کممخفی ن بھ سوی مواضع آنخواھد با 

در روی جبھھ آنھا کھ د نمی دانبدرستی محل مخفی شما را مشخص کرده اند و متخاصم نیروھای لو رفتھ و 

باید محل موضع مخفی خود " حتماز تک تیراندانیروی کار می کند در اینجا رقیب زبده تک تیرانداز نیروی 

را جابجا و عوض کند، او می گوید روزی در جبھھ ھای جنگ در جلوی سنگر خود دراز کشیده و جبھھ ای 

تابش نور خورشید بھ خوبی مشخص  در دشمن را زیر نظر داشتم خورشید باال آمده و ھر تپھ و برآمدگی 

قی مانده از گلولھ ھای توپ را دیدم و شروع کردم بھ من تعدادی پوکھ بااو توضیح می دھد کھ میگردید 

دیده می مشخص و این یکی بھ خوبی  صبر کنگفتم شمارش آنھا بیست سھ عدد را شمردم و یکدفعھ بھ خودم 

فاده کرد تاسبرای مقاصد خاص از آن شده کھ می توان شود کھ تھ ندارد و تھ آن را بریده اند و مثل لولھ ای 

از من مقداری خودم را بانی کرد او می گوید ه دیدبخوبی منطقھ دشمن را اطراف توان می و از داخل آن 

برقی در درخشش و در یک لحظھ کھ  گلولھ توپ خیره شدمو بھ این پوکھ تھ بریده  کشیدمبھ باال داخل سنگر 

سنگر ھ پشت سرعت باد خودم را بھ داخل سنگر پرت کردم کھ در ھمین حین گلولھ ببا  دداخل آن دیدم و بع

را تک تیرانداز آلمانی بود کھ من و شلیک و این ھدف گیری  شدبھ ھوا بلند  یخاکو من اصابت کرد و گرد

و  می کندبھ من اصابت نگلولھ اش اما  میکندشلیک نشانھ گیری و بھ سوی من از داخل پوکھ سربریده توپ 

،در اینجا استتار تک تیرانداز  مردی کنمزگو ھم اکنون این تجربھ را برای شما بامن  بوداین از بھ غیراگر 

تک تیرانداز نیروی آلمانی خیلی حرفھ ای و عالی بود و ھیچ نقصی در آن دیده نمی شد این محل مخفی 

توپ درست شده بود و ھیچ خطری نیروی تک  ھای گلولھاز در میان تعداد زیادی پوکھ باقی مانده آلمانی 

رد و خیلی جالب بود کھ پوکھ خالی ھم بھ جای بستھ نشده بود و بھ آھستگی تیرانداز آلمانی را تھدید نمی ک

بانی ه و از داخل آن شعاع دید میدادبھ اطراف حرکت او را تک تیرانداز آلمانی و نیاز در مواقع مورد لزوم 

  پوکھھمھ آلمانی در آن بود کھ در میان این تنھا خطای تک تیرانداز  و گردیدمی  ءزیادی برای او مھیا
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اخل آنرا روشن برای دیده بانی استفاده میکرد کھ نور خورشید دیک پوکھ خالی تھ بریده از خالی تھ دار 

باید داخل " قاعدتا(  تک تیرانداز روس را بھ شک وا داشتروشنائی داخل پوکھ گلولھ توپ و این کرده بود 

ھمھ مناطق  م، زایتسف می گوید من ھمیشھ از طریق دوربین پایھ دار)تاریک باشدگلولھ توپ  خالی پوکھ

کانال و سنگری،و تمام استحکامات در داخل  ھر چیز باقی مانده،ھر ردمتحت اختیار دشمن را مناظره می ک

بعضی اوقات در مواضع جبھھ ای دشمن یک تپھ دیده می  شتمنیروھای متخاصم را زیر نظر داجبھھ عمق 

این تپھ بعضی وقتھا  لولھ ای استتار شده ای دوربین پایھ دار و یا پریسکوپ دشمن را می بینم  یشود در باال

را نظاره می کنم از گلولھ توپ  بریده و در آنجا پوکھ تھ دیده میشودزمین  و نزدیک آن گودی و فرو رفتگی

سر دیگر پوکھ خالی تک تیرانداز کھ خیلی خوب در روی یک بلندی کوچکی استتار گردیده است و در 

جبھھ ما را می نگرد  شااز طریق دوربین اپتیکی اسلحھ  ھآلمانی را می بینم کھ کاله آھنی بر سر دارد ک

و ھدفھای خود را اتابش بھ لنز دوربین را میگیرد از شع انعکاس نور خورشید ناشی عخالی جلوی تش پوکھ

با دوربین می تواند بھ خاطر دید خوب و استتار عالی انجام شده حتی تک تیرانداز آلمانی  انتخاب می کند

                                                        .  را بگیردشلیک شده  ھا بھ ھدف اسلحھ اش عکس اصابت گلولھعکاسی 

می از طریق دوربین پایھ دار  وزایتسف ادامھ می دھد کھ من تک تیرانداز فاشیست را بھ مدت نیم ساعت 

البتھ بود  هدیرسخود بھ باالترین حد  ماعصاببر روی فشار  بودمروی کرده نشانھ بھ محل کمین وی و  دیدم

 دیدکنم تک تیرانداز آلمانی ھم از طریق دوربین اسلحھ اش منطقھ جبھھ ای ما را می من بھ این توجھ نمی 

در باالی سنگر خود  انستبا دو در فاصلھ کمی از من مترسکی را  رفتبھ عقب کمی من قطار کمکی  ھم

ولھ و در ھمین لحظھ تک تیرانداز فاشیست بھ کاله آھنی مترسک شلیک می کند ضربھ گل کمی بھ باال میبرد

دور از مترسک بھ گوشھ ای او را کھ انگار کاله آھنی بر سر مترسک نبوده است و  بودبھ حدی شدید 

  تا پوکھ می گذارد در ھمین لحظھ تک تیرانداز آلمانی دست خود را روی گلنگدن اسلحھ اش  کندپرتاب می
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 میبیندبا دوربین پایھ دار او را از محل مخفی کمین خود زایتسف  کھبھ بیرون بکشد اسلحھ اش از خالی را 

  حظھ صدای شلیک گلولھ بھ ھوا بلند کھ در ھمین ل هآورداز حد معمول باال باالتر کمی  سر خود راکھ 

      )دیده بانی می کنند  پمواضع دشمن را با پریسکونیروھای نظامی را نشان می دھد کھ  زیر تصویرھای( 

       

در میان ابروھا تک تیرانداز فاشیست می نشیند و کاله آھنی بر روی صورت و بھ پیشانی گلولھ شود و می 

                                        .دار تک تیرانداز در پوکھ خالی گلولھ توپ بھ جا می ماند او می افتد و اسلحھ دوربین

تک تیرانداز آلمانی مرتکب خطای نابخشودنی میگردد و ھ در این نبرد کھ بین دو تک تیرانداز بوقوع پیوست

 ینابودبھ دیگری آنھا را  کھ در جاھای است این خطا تکرار خطاھای گذشتھ تک تیراندازان بی حوصلھ 

مدت زیادی بھ تک تیرانداز آلمانی نشانھ گیری کرده بود و او را زیر نظر بھ ، چرا زایتسف  شانده استک

با فاصلھ اندکی از زایتسف  او  ؟میروددر نزدیکی زایتسف بھ عقب کمی چرا یار کمکی زایتسف  ؟داشت

تا دو تک تیرانداز در یک خط بدھد را نشان انی مترسکی تک تیرانداز آلمبھ تا  ومیکند را نمایان  یمترسک

در پشت پوکھ خالی گلولھ توپ نیروی تک شاید گانی و آتش قرار گیرند زایتسف شک داشت کھ ه دید

  بھ سوی او و خود از جایی دیگری است زایتسف گذاشتھدادن  برای فریبرا تیرانداز آلمانی مترسکی 
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کرده است ،چون زایتسف تک تیرانداز آلمانی را بھ خوبی و واضح در پشت پوکھ ھای خالی  روینشانھ 

محل مخفی نیروی آلمانی ھم قطار بھ سمت این منظور در حین نشانھ گیری  برای هگلولھ ھای توپ نمی دید

تک تیرانداز آلمانی و یا در پشت پوکھ ھای خالی گلولھ ھای توپ آیا کھ روشن شدن ماجرا  برایھم زایتسف 

فاصلھ خیلی کمی را در  یمترسکھمقطارش وضوع برای روشن شدن این مکھ یا خیر  استنشستھ  یمترسک

در یک راستا قرار گانی و آتش مابین دو تک تیرانداز ه برد بھ طوری کھ خط دیدمی سف بھ باال زایتاز 

،تک  مورد ھدف قرار دھدرا  اوشلیک کند و  سمت ویتا زایتسف بھ راحتی بتواند بھ  بھ ھم نخوردگیرد و 

بودن خود را  تیرانداز آلمانی مرتکب دو خطای کالسیک گردید یکی اینکھ بھ مترسک شلیک کرد و صحت

توسط  جان لولھاز داخل در حین کشیدن پوکھ وی و خطای بعدی  نمودبرای تک تیرانداز روس مشخص 

زایتسف اسلحھ نشانھ روی خط مستقیم ر کھ البتھ دورد میاسر خود را کمی بھ باال بود کھ گلنگدن اسلحھ 

                                                                                  .میگرددو ھمین خطاھا باعث از بین رفتن وی  میگیردقرار 

بھ دوست خود قسمت باالی کاله افسر آلمانی کھ در از طریق دوربین پایھ دار در جبھھ دیگری زایتسف 

اال سمت باز پایین خاکریز بھ پشت خاکریز آنان قرار گرفتھ و دیده می شود را نشان می دھد کھ بھ آھستگی 

او از ھمقطارش می پرسد می بینی کاله  استتمام کاله در معرض دیدگانی ما  "االن تقریبااو میگوید می آید 

نجا تک تیرانداز آلمانی روی آافسر آلمانی او جواب می دھد بلھ می بینم ، زایتسف در جواب می گوید در 

ارش می پرسد میدانی چرا تک تیرانداز جبھھ ای ما کار می کند و ما را زیر نظر دارد، زایتسف از ھم قط

آلمانی در این قسمت از جبھھ کار می کند دوستش در جواب شانھ ھایش را باال می اندازد و می گوید نمی 

شیطان می داند برای چھ او در اینجا بھ کمین نشستھ است، زایتسف می گوید دیروز تو با مسلسل خود دانم 

روز آنھا برای خاموش کردن مسلسل تو بھ اینجا تک تیرانداز خودشان را نیروی آلمانی را از بین بردی و ام

  گرفتھ و نھ مثل  را در باالی دست خودنظامی فرستاده اند زایتسف متوجھ میگردد کھ نیروی آلمانی کاله 
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باالی تکھ چوبی بنابراین او بھ قسمت پایین کاله و جایی کھ دست تک تیرانداز آلمانی کھ در پشت در ھمیشھ 

  وی تکنیر قطارمی باشد شلیک می کند و وی را زخمی می کند با اصابت گلولھ بھ دست ھم کاله پنھان 

  

  )را درکوھستانھای افغانستان نشان می دھد" بارت"  M99دوربرد را با اسلحھ باال تک تیراندازان نیروھای ناتو تصویر(  

خیلی متخاصم تک تیرانداز نیروی متوجھ می گردد کھ  )تک تیرانداز آلمانی (،او یعنی  تیرانداز آلمانی

وی را مجروح و کرده نشانھ روی  ھم قطارشنی بھ دست باورنکردو از فاصلھ عمل میکند و زبده حرفھ ای 

تک تیراندازان فاشیستھا را مشخص وضع مخفی کمین در مدت یک ساعت سھ م البتھ زایستفاست  نمود

ممکن است امروز مبارزه بین تک تیراندازان شروع گردد زایتسف در برابر  میگویدبھ ھم قطارش و ا میکند

 قرار گرفتنھنوز چند لحظھ ای از  میگذاردرا روی لبھ خاکریز ی کاله آھنی محل اختفاء تک تیرانداز آلمان

و کاله آھنی را  میکندلمانی بھ او اصابت آکھ گلولھ تک تیرانداز  نگذشتھ بود در روی لبھ خاکریز کاله آھنی

  ھ گردیدمتوجکاله آھنی زایتسف از مشخصات برخورد گلولھ بھ  نمائید میخاکریز پرت داخل پایین بھ گودی 
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با شلیک قبل از این او چند وقت کھ  شلیک گردیده استآلمانی تک تیراندازمکانی توسط نیروی از گلولھ کھ 

                                                                                                              . را زخمی کرده بوداو  ویھم قطار دست بھ  ای گلولھ

م بھ سیمحافظ مسلسل ماک در وقت نھار من از میان شکاف تعبیھ شده در سپر فوالدیزایتسف ادامھ میدھد 

 متوجھ گردیدم کھ تک تیرانداز آلمانی خود را با علفھاو کردم میسوی محل اختفاء تک تیرانداز آلمانی نگاه 

محافظ تیربارمنھدم شده ای فوالدی سپر از شکاف او ھم و استتار کرده بخوبی ی موجود در منطقھ و بوتھ ھا

 میکردمکھ اگر بھ سوی تک تیرانداز آلمانی شلیک  میگفت زایتسف گرفتھ بودجبھھ ای ما را زیر نظر 

برخورد کند و سپر محافظ او یا و بھ لولھ تیربار گلولھ شلیک شده کند و نبھ او اصابت گلولھ  شتاحتمال دا

ماند می منتظر یتسف ازبنابراین  کندجمع را او بیشتر حواسش باعث میشود کھ و ترساند می فقط او را این 

ی مدت زیادی منتظر نمدر موضع مخفی کمین خود زایتسف خطای گردد  مرتکبنداز آلمانی کھ تک تیرا

تیربار باالی سپر محافظ در زایتسف ھمین لحظھ و در  آورندمی کھ برای تک تیرانداز آلمانی نھار  ماند

تک  ھمربوط باین کاله آھنی ھا زایتسف نمی دانست کدام یک از  را میبینددو کاله آھنی تخریب شده 

تک تیرانداز آلمانی  ستکان چاییاز تابش نور خورشید بھ ادر این ھنگام کھ می باشد آلمانی تیرانداز 

زایتسف منتظر می و  دھنشان میدچایی نوشیدن در حال تک تیرانداز آلمانی را  کھ  درخششی پدیدار میشود

چانھ حدی تا  نوشدتواند بھتر چایش را ببتا برد می باال کمی بھ سر خود را تک تیرانداز آلمانی وقتی ماند و 

کرده و وی نشانھ گیری بھ سمت زایتسف  ھنگامو در ھمین  گیرد در معرض دید زایتسف قرار می وی

نقش مانی تک تیرانداز آلو  کردهمی کند کھ گلولھ اش بھ ھدف اصابت شلیک گلولھ از اسلحھ موسینای خود 

تک تیرانداز حرفھ ای روس خیلی در باال ذکر شده اندازان عملیات و دوئل تک تیردر .گرددبر زمین می 

تک کھ و خطای  گلولھ میکندشلیک  نشانھ گیری ومیشود ی کھ در مدت چند ثانیھ دیده سریع و دقیق بھ ھدف

  ه و دید داشت و می خواست در حین کمین یدر این بود کھ بھ خود اعتماد زیادمرتکب میشود تیرانداز آلمانی 
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کردن تک تیراندازان اشتباه باعث مناطق جنگی و این لذت بردنھای کوتاه در از زندگی ببرد بانی لذتی ھم 

فرصت بدست آمده را از دست این زیاد بعد از انتظار و زایتسف ی شود و جان آنھا را بھ خطر می اندازد م

نیروھای ارتش در خالل جنگ جھانی دوم  در یکی از جبھھ ھای جنگ میان در واقعھ ای دیگری . دھد مین

در  میکنند ورا دستگیر  ارتش آلمان یکی از افرادنیروھای گشتی روس ، سرخنیروھای ارتش آلمان نازی و 

کھ نیروھای آلمانی واقع در این جبھھ ای جنگ خیلی نگران ھستند کھ  میکنداو اقرار از وی  ھنگام بازپرسی

نیروھای آنھا وارد کرده اند بنابراین از برلین درخواست  ھبتک تیراندازان روس تلفات و دردسر زیادی 

   "یگسکین"شگاه تک تیراندازان برلین را بھ نام سروان مدیر آموز ی مخصوصیکرده اند کھ توسط ھواپیما

واسیلی "تا بتوانند  بیاورندای جنگ جبھھ از این منطقھ ھ برا ) با تلفظ زبان روسی نوشتھ شده است( 

وی و  میشودت قبا درخواست آنھا موافالبتھ و  تک تیراندازان روس را از بین ببرندو آس سرکرده "زایتسف

در روی جبھھ نیروھای  )سروان کینیگسمنظور (ھم اکنون و او  نبرد میاورنداین منطقھ  را با ھواپیما بھ

اطالع می دھند او بی درنگ شروع بھ برنامھ این موضع و خبر را وقتی کھ بھ زایتسف روس کار می کند 

 آلمانی این تک تیرانداز من شروع کردم در موردماجرا را توصیف می کند کھ  بدین شکلریزی می کند، او 

استفاده می کند  یچھ نوع استتار واز چھ اسلحھ ای کھ این تک تیرانداز آلمانی  نبررسی کرد وبھ تحقیق 

، اما کردشخص م شناخت و او می توان و تاکتیکھای چون تک تیرانداز حرفھ ای را بھ خوبی از عملکرد

بانھای ما ه معما بود دیدمثل و من نامشخص  یخصوصیات اخالقی و حرفھ ای این تک تیرانداز آلمانی برا

حتی خیلی  جلب توجھ آنھا را نمی کرددستگیر و  تازه ای و بانی میکردند و ھیچ چیز جدیده ھر روز دید

کار می کند شاید جنگ قسمتی از جبھھ چھ زد کھ این تک تیرانداز حرفھ ای آلمانی در بود کھ حدس سخت 

، من با تکیھ بر  شتجا نمی گذا رکھ ھیچ اثری از خود بد راون خیلی دقیق و حرفھ ای مرا جستجوی میک

  تجربھ بھ من می  تجربھ ای خودم می خواستم حرکات او را آنالیز کنم و بھترین تصمیم را در مورد او بگیرم
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بانھا استفاده ه چیھا و ھمچنین دید چیھا و تخریبل مسلس وھای پیاده وراطالعات ھم قطاران نیگفت باید از 

ا و نظر او ر نممحل کمین او را ھم  مشخص می ک" حتما کنمکنم و وقتی کھ من تک تیرانداز آلمانی را پیدا 

برای را بین نیروھای پیاده خودی افرادی از سعی کردم ،برای این منظور من  گردانمبھ خود معطوف می

برای خودم از بین افراد انتخاب شده و در این مدت می توانستم بھترین ھمکار را  نمھمکاری انتخاب ک

بدرد کار تک تیرانداز  ھمیشھدلیر  در بوتھ آزمایش بگذارم چون داشتن یار خوب و حرفھ ای و انتخاب و

یکی " و حتماد نو ھمیشھ تک تیرانداز حرفھ ای را دو تا سھ نفر نیرو ھمراھی می کن خوردمی زبده و ماھر 

 )گفتمیزایتسف (از اینھا مسلسلچی حرفھ ای می باشد و من ھمیشھ ھدفم را بھ دو روش پی گیری میکردم 

م و دوم اینکھ کجا و ردرھای جبھھ ھای دشمن میکاول شروع بھ تحقیق و تفحص در مورد امکانات و سنگ

این نیروی خودی توسط تک تیرانداز دشمن زخمی و یا از بین رفتھ است و  یدر چھ جای و در چھ شرایط

در کھ توضیح داد برای من در اینجا کمک زیادی بھ من کرد پرستاری کھ در جبھھ خدمت می کرد موضع 

کردم و دنبال شاھدین میعزیمت محل  و من بھ سرعت بھ آن ستا را پیدا کردهشده  زخمینیروھای کجا 

کردم و با توجھ بھ اطالعات بدست آمده من متوجھ میگشتم در مورد ھمھ چیز تفحص و تحقیق می ھواقع

چھ بھ کرد کھ بدانم میگردیدم و این بھ من خیلی کمک میتیراندازی وی  تاکتیکحضور تک تیرانداز و 

محل  تاترتیب شروع گردید کھ دنبال ھدفم بگردم و این ی کنند مرحلھ دوم کار من بھ شکلی آنھا تیراندازی م

دوربین پایھ و من از طریق   کھ خودم ھدفی برای آنھا نشومرا پیدا کنم  کمین و اختفاء تک تیرانداز متخاصم

 ھرگز حھ اممنطقھ دشمن را حسابی بررسی می کردم  ولی از دوربین دو چشمی و یا از دوربین اسل مدار

تا چند لحظھ تعداد در یک مکان در میان جبھھ ای دشمن تجربھ بھ من حکم می کرد کھ . استفاده نمی کردم 

نجا تک آ این نشان می داد کھ در ھم اکنون کسی وجود ندارد در حقیقت ندنجا بودآزیادی از افراد دشمن در 

  در مورد منطقھ جبھھ ای رصد تحقیق کافی دوستان من اگر صدد،تیرانداز حرفھ ای بھ کمین نشستھ است 
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در دنیای تک تیراندازان . قرار ندھید متخاصموھای نیرنکرده اید بھیچ وجھ خود را در معرض دید متخاصم 

 است کھ می گوید ھفت بار متر کن وای عاقالنھ عامیانھ وھیچ وقت سھل انگاری جایز نیست ضرب المثل 

درست می صحیح و " دقیقاموضع این و  در اینجا بھ کار می آید" واقعاو این ضرب المثل یک بار قیچی کن 

، از خود  و ھمھ جوانب را در نظر گرفت ی بھ ھدفی را دارید باید خیلی کار کرداگر قصد تیراندازکھ باشد 

، اگر نیاز بھ باید دشمن را بھ حد ممکن بھتر شناخت  نیدبرای گمراه کردن دشمن اختراع کرا کلکھای 

تمام ابعد از  وقرار داد بررسی و مورد توجھ شناخت ید باید قدرت و نقاط ضعف دشمن را رپیروزی دا

کرده نشانھ روی حریف خود بھ ناخت این جزئیات آنوقت می توانید با یک شلیک دقیق از موضعی مناسب ش

بانی و ه فقط با دیدھمیشھ باید بدانید  ،باید بدانید  یابیدست پیروزی دبھ اگر می خواھید .نیدرا نابود کو وی 

خودتان می توانید بھ ھدف روی منطقھ دشمن  درمھ ریزی صحیح او برنست و حساب شده کار کردن در

کار و تاکتیکھای افراد زبده نمی گردد و در  کسیبرسید تمام این دانستنیھا و معلومات بھ سادگی دستگیر ھیچ 

خطا غیر ممکن می باشد، تک تیراندازی کھ نتواند بخوبی و تجربھ کردن از طریق آزمون تک تیرانداز 

او تک تیرانداز خوبی نیست و مدت زیادی نمی تواند جام دھد انرا بانی دشمن ه و دید استتار و پنھان گردد

تک تیرانداز دشمن نیروھای ی برای زنده ا ساده و در حقیقت سیبل یھدف اودوام بیاورد و نبرد در جبھھ ھا 

تک تیراندازان چھ تازه  ھر تک تیرانداز تاکتیک و روش مخصوص بھ خود را دارد اما ھمھ.می گردد

کھ متخاصم شما ھم حرفھ ای است تمام کلکھا و ھنھ کار و حرفھ ای باید بدانند آموزش دیده و چھ ک

دارد،و در اینجا بھ ھدف را شلیک دقیق  در نشانھ گیری وعالی خوب و طرفندھای شما را می داند و دقت 

شانید او را گمراه کرده و بھ تلھ بکبھ مبارزه دعوت کنید و او را ھر شکل ممکن بھ وظیفھ تواست کھ باید 

حواس او را معطوف درست کنید  متخاصمبرای این منظور مسیرھای الکی و گمراه کننده در جلوی چشمان 

    .بھم ریزیدخرد و شما را گم کند ، اعصاب او راحرکت و جابجائی ید مسیر چیزھای دیگری کنید ،بگذار
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من مخالف کمین زدن در می گفت  یموختھ ھای مدرسھ تک تیراندازآزایتسف ھمیشھ در سخنانش بھ دانش 

غیر خیلی ردن است و او یک جای ثابت ھستم تک تیرانداز حرفھ ای ھمیشھ در حال جابجای و کوچ ک

تعیین برای  ،انتظارش را نداردھیچ کس پدیدار می شود کھ حتی  مکانی از جبھھمنتظره برای دشمن در 

شما نمی توانید حدس بزنید و فکری ھرگز تالشی  جبھھ آتش مناسب باید مبارزه کرد و بدون ھیچ حرکتی و

واسیلی زایتسف  . چگونھ عمل می کند و موضع مخفی دارددر کجا است و  سیکچھ کھ متخاصم شما 

تک تیرانداز نیروھای از او با یکی دوم در یکی از مناطق جنگی جنگ جھانی  وقوعدر تعریف میکرد کھ 

نیروھای آلمانی و بدون ھیچ حرکتی تمام روز  مخفی شده بودند یروس در محل مخفی زیر ریلھای راه آھن

خط جبھھ نیروھای آلمانی نزدیک گردیده و در بھ شب تاریکی در در شب ھنگامان و را زیر نظر داشتند و 

قوطی ھای کنسرو و سر دیگر نخ را کنسرو را بھ ھم دیگر بستھ و یک سر نخ را بھ  یآنجا تعداد قوطی خال

نخ متصل بھ قوطیھای عالم تاب در سحرگاھان با طلوع خورشید روز دیگر در محل کمین خود آورده و بھ 

با بھ راه انداختن سر و صدا توجھ نیروھای آلمانی را بھ سمت قوطیھا و سمت خود کشیده خالی کنسرو را بھ 

و از کجاست جلب کرده و ھمینکھ آنھا خواستھ اند بدانند این صداھا و چگونھ  شان بودهدر تیررس خودکھ 

و با شلیک وی روس بھ آنھا نشانھ رتک تیرانداز بدن خود را از سنگرشان بھ باال آورده کھ دونفر نیروی 

دوباره تکرار کردند ودر را این کار پس از مدتی و  ندفرستمیبھ آنھا دو نفر از آنھا را بھ کام مرگ دقیق 

زایتسف ادامھ  ردندمیکو آنھا را نابود کرده شلیک ز نیروھای آلمانی اتعداد زیادی بھ بدین ترتیب مدت روز 

او "کالنیوف ساشا"جھانی دوم فردی بود بھ اسم  در میان تک تیراندازان روس در جنگمیدھد و میگفت 

دوره تیراندازی را در  آموزشگاه تک تیراندازی شھر مسکو بھ پایان رسانده بود او بھ شکل خیلی عالی 

را می دانست فرماندھان ارتش بھ او اعتقاد داشتند و می پنداشتند کھ  ھقوانین نشانھ گیری و شلیک از اسلح

  تک تیراندازان دشمن عزیمت می کرد خیلی  اراندازی است وقتی کھ برای نبرد باو بھترین متخصص تک تی
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لبھ کارد نوک تیزی بگذارم برای اینکھ در پایم را باید روی کھ  می کنم گفت کھ احساس نگران بود او می

  ، باید تمرین کرد باید خونسرد و میخواھدجرات بھ حد کافی " چاقوی تیزی پاگذاشتن حتماچنین روی تیغھ 

  )نشان می دھدنرماندی را  جنگجبھھ در شمال فرانسھ در تک تیرانداران آلمانی را در جنگ جھانی دوم  پایینتصویر  (

  

کسی از دوئل با تک تیرانداز پیروز بر میگردد کھ اول بتواند بر بود و آرامش داشت تا اینکھ موفق شوید 

تجربھ از استفاده با و من با کمک دوستان و رفقایم زایتسف ادامھ می دھد کھ  ت خود پیروز گرددااحساس

 بروم کھ تاکنون با ما قایم موشک بازی میکرد از حرفھ ای برلینیتوانستم بھ مقابل تک تیراند ام ھای گذشتھ

 ویما  تک تیراندازنفراز نیروھای یک سوی بھ و اصابت گلولھ شلیک دقیق خود  ااو در مدت یک روز ب

تک تیرانداز حرفھ  و دوربین اپتیکی اسلحھ تک تیرانداز دیگری را شکست اواو گلولھ دیگر کرد را زخمی 

ھیچ شکی دیگر باقی نمانده بود ند ینبرد سرفراز بیرون می آجنگ و نھ تک تیراندازان اغلب از ای بود اینگو

  در ھنگام سحر من بھ  فاشیستھا شروع بھ کار در روی جبھھ ما کرده استکھ تک تیرانداز حرفھ ای 
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کمین نشستھ بود،ھمقطار من در این چند روز  بھدر آنجا  مکھ روز قبل یکی از ھمقطارانکمینگاھی رفتم 

در عوض ه بود و حسابی بررسی کردخود  نکمیموضع مخفی جبھھ ای و خاکریز دشمن را از زاویھ " دقیقا

از سطح خاکریز باالتر کمی  راکاله آھنی  جبھھ شانھر روز مثل ھمیشھ در باالی خاکریز نیروھای آلمانی 

کاله آھنی غیر طبیعی تکان می البتھ  دادندو خیلی راحت در امتداد خاکریز حرکت می  دندآورباال می بھ 

برای این عمل  و دنای در کار دارحیلھ آلمانی  نیروھای تک تیرانداز مشخص میکرد کھ" دقیقاو این خورد 

تمام روز ھیچ کار  در نیروھای آلمانی باشدمی بھ تلھ خودشان ان روس دن تک تیراندازیکشانو گمراه کردن 

و من با اعتماد زیاد می دانستم تک تیرانداز برلینی باید در ھمین منطقھ کمین زده  نمی دادنددیگری انجام 

                                                                                                                          .باید متمرکز کنمخیلی را حواسم  باشم وخودم حرکات واعمالم ب ظاباشد باید خیلی مو

  

جبھھ ھای جنگ جھانی دوم در شمال فرانسھ را یکی از تک تیرانداران آلمانی کماندوھای نیرودریایی امریکا باال  تصویردر (

  )ندیده ااننرماندی بھ ھالکت رسجنگ و نبرد جبھھ و در 
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موضع مخفی نشستن در تمام مدت در در روز سوم من با یکی از ھمقطارانم بھ موضع مخفی کمین رفتیم ما 

و زیر نظر داشتیم و از آن منطقھ چشم بر نمی داشتیم   یمکردبانی ه را دید آنان یبیرتق موضع کمینکمین 

ان منطقھ محل مخفی و حتمی تک دوست من محل مخفی کمینی را با انگشتش بھ من نشان داد و گفت در ھم

تیرانداز حرفھ ای آلمانھاست در یک لحظھ و بھ مدت یک ثانیھ سر خود را بھ باال آورد کھ گلولھ ای از 

سمت تک تیرانداز آلمانی بھ سوی وی شلیک گردید کھ خوشبختانھ زخم سطحی برداشت و بصورت جدی از 

          .خیلی حرفھ ای عمل می کندزبده است و صم مرگ گریخت و این نشان میداد کھ تک تیرانداز متخا

کردم بانی میه دیدمحدوه جبھھ آنھا را با دقت و داشتم را زیر نظر مدت زیادی منطقھ دشمن بھ من خالصھ 

بانی تمام منطقھ پیش ه را پیدا نکردم در مدت چند روز دیدتک تیرانداز آلمانی اختفاء و کمین دقیق اما محل 

و یا عوارض من چشم بستھ میدانستم در کجا تپھ  داشتمشمن و خاکریز آنھا را من از حفظ روی جبھھ ای د

                   .جابجای در منطقھ دشمن را خیلی سریع متوجھ میگردیدمحرکت وو ھر وجود دارد دیگری 

از سمت جبھھ مروز ھیچ چیز جدیدی و مشکوکی را پیدا نکردم اما من دیدم چقدر سریع و حرفھ ای گلولھ ا

موضع مخفی تک تیرانداز بھ سمت نیروھای ما شلیک گردید و برای من مشخص گردید کھ نیروھای آلمانی 

می باشد کھ تک آلمانی جلوی خاکریز نیروھای جنگ و دو جبھھ  در میانجای در جلوی ما " آلمانی  تقریبا

بانی ه دوباره شروع بھ دید، ما  دیدیمنمی  مخفی کمین گرفتھ است کھ ما او راموضع در آنجا تیرانداز آلمانی 

از جبھھ نزدیک بھ خاکریزھا و سنگرھای نیروھای در آن منطقھ  کردیممحل تقریبی تک تیرانداز آلمانی را 

گودالی کوچک باقی مانده تانک و در سمت چپ  شتدر سمت راست تانک تخریب شده ای وجود داآلمانی 

 در درون تانکتک تیرانداز نمی تواند نیروی زایتسف میگفت  بود ھامسلسل سنگین فاشیست محل سنگراز 

بھ جز گودال باقی مانده از محل مسلسل یزی چسمت چپ ھم در باشد آنھا ھیچ وقت این کار نمی کنند و 

  فقط در حد فاصل میان  و و ھموار بودبراستی صاف میان این دو مانع سطح زمین و دیده نمی شد آلمانھا 
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انبار شده در تل و مقداری آجر شکستھ  کھنھیک صفحھ فلزی  جای مسلسلتانک و محل باقی مانده از گودال 

آنھا  وجود و ھیچ کس بھ داشتند قرارآنجا در ھم بھ مدت زیادی آنھا کھ  وجود داشتطح زمین روی س

تعیین موضع مخفی حساب کردم برای و خودم را در جایی تک تیرانداز متخاصم قرار دادم  اد،نمی د اھمیتی

                                                        .  نمی باشدفلزی کھنھ کمین ھیچ جایی بھتر از پنھان شدن در پشت آجرھا و صفحھ 

برای این منظور قرار دھیم  مانخودبانی دقیق ه دیدمورد و محل را کنترل این تصمیم گرفتم کھ دیگر 

کمی باالتر از  تقریبی تک تیرانداز آلمانی محل کمینو در مقابل  گذاشتھچوبی تختھ بھ باالی را دستکشی 

با تکھ چوب داخلش دستکش خواست و برکھ ناگھان صدای سفیر و شلیک گلولھ بھ ھوا  بردمخاکریز بھ باال 

بھ گوشھ ای پرتاب شد کھ این اتفاق حاکی از نشانھ روی دقیق تک تیرانداز آلمانی و قدرت دقت نشانھ روی 

تک تیرانداز آلمانی گلولھ شلیک مسیر " ی بھ دستکش و تختھ نگاه کردیم دقیقاوقتاسلحھ ماوزر آلمانی بود 

در کجا پنھان گردیده است آلمانی نشان می داد کھ تک تیرانداز مشخص گردید و این مسیر بھ طور دقیقی 

ودمان ما پیش خالبتھ  دمکشانمیو بھ تلھ کرده را گمراه او باید  ویبھ مشخص شدن محل کمین اکنون با توجھ 

کھ او این موضع محال است و استتار شده است  یخوببھ آلمانی تک تیرانداز مکان کمین حساب کردیم 

خصوصیات برود زایتسف بھ دوستانش گفت کھ دیگری  محلو بھ  کردهعوض جایی دیگری مخفی را با 

و بھ موضع  است ارکمین ماندگوضع مخفی او در این م" فعالکھ نشان می دھد  ی تک تیرانداز آلمانیاخالق

را کمین دیگری وضع مخفی در ھنگام شب منیروھای کمکی زایتسف با کمک وی  .دیگری نمیرودمخفی 

استتار  یخوببرا کمین جدید این موضع مخفی و کرده گانی تک تیرانداز آلمانی درست ه در امتداد محور دید

زایتسف در آنجا  وان مخفی را پیدا کنند بصورتی کھ نیروھای متخاصم نمی توانستند این مک نمودندو مخفی 

طلوع کرد تاب  عالموقتی کھ خورشید روز بعد  بح زود، در ص نشستنیروی تک تیرانداز آلمانی کمین بھ 

  در اینجا شلیک کرد گلولھ آلمانی تک تیرانداز وضع مخفی کمین بھ سوی م "کولیکوف" زایتسفھم قطار 
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ما او ساکت ماند و ھیچ عکس امی بایست از خود عکس العملی نشان دھد " قاعدتاتک تیرانداز برلینی 

موقعیت مخفی ما در  و می تابیدخورشید بھ سمت ما اشعھ ھای ام صبح در ھنگ ،نشان ندادالعملی از خود 

نور خورشید بسیار روشن بود تابش نور خورشید در چشمان ما بود و بر عکس موضع مخفی نیروی آلمانی 

مخفی ما خیلی  وضعو مشخص شدن مما اسلحھ ھای احتمال انعکاس لنز دوربینھای و  پشت بھ خورشید بود

ت کبا گردش حربعد از نھار و موقعیت عوض شود ، کندگردش این ما صبر کردیم تا خورشید بنابرزیاد بود 

روی مخفیگاه تک تیرانداز  بر عکس برو  بودافکنده  سایھموضع مخفی ما در روی خورشید عالم تاب 

انی خورشید بر روی موضع تک تیراندار آلم تا اینکھ،ما منتظر ماندیم آلمانی اشعھ خورشید تابش میکرد

از تابش نور ناشی خوب دقت کردیم در کنار ورق فوالدی کند و وقتی کھ خورشید تابش کرد و تابش 

ای  انعکاس نور خورشید ناشی از برخورد شیشھبازتابش این اما معلوم نبود کھ بنظر آمد درخششی  خورشید

کھ تک تیرانداز ن کولیکوف ؟ ھم قطار ماست آلمانی تابش لنز نور دوربین تک تیراندازبازشکستھ است و یا 

در این ھنگام تک ، سطح خاکریز آورد باالتر از  یقدرکاله آھنی را با احتیاط زبردست و ماھری بود 

نعره  روزدر آرامش کھ کشید بلندی  فریادطوری  "کولیکوف"کرد ،شلیک گلولھ ای فاشیست تیرانداز 

و زخمی شدن تظاھر بھ تیر خوردن او و رسید لمانی آبھ گوش تک تیرانداز و پخش تا فاصلھ زیاد صدایش 

گلولھ اش بھ ھدف و بازی کردن  موشککرد و تک تیرانداز برلینی بھ خیال خودش بعد از چندین روز قایم 

 وگردیده است عاقبت پیروز فکر کرد کھ روس رخورده یبا شنیدن فریاد تک تیرانداز تو صابت کرده است ا

تک در ذھن تصورات این  ه استبین برداز را "واسیلی زایتسف"یعنی  تک تیرانداز آس روسھا نھایتدر 

با وضعیت جبھھ نیرویھای روس و دیدن تک تیرانداز ھدف قرار گرفتھ  دیدنبرای  اوبود کھ تیرانداز آلمانی 

و از طریق دوربین اسلحھ اش از مخفیگاھش بھ باال آورد سر خود را  کمیمقداری زیاد خوشحالی بسیار 

   زایتسفواسیلی کھ در ھمین حین  از بین رفتن تک تیرانداز آس روسھا باشدجان کندن و  ارهنظخواست 
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شلیک می کند کھ با ای گلولھ و کرده  روینشانھ  ویبھ سوی دیده و او را روس  مکارتیرانداز زبده و تک 

مدیر " سروان کینگس" گلولھ بھ صورت ویاصابت و  از دوربین اسلحھبھ ھدف و عبور گلولھ اش  اصابت 

سلحھ اش بھ اطراف و شیشھ ھای لنز دوربین اپتیکی ا غلتدبھ پشت می آموزشگاه تک تیراندازان برلین 

از تمام موقعیت ھا بخوبی در جنگ با تک تیرانداز متخاصم " واسیلی زایتسف"در اینجا  .پخش میگردند

و تک  بانه او دید نداستفاده میکاستفاده و بھره می برد و از تمامی تجربھ ھای گذشتھ دیگران و خود

از برگھای برنده وی بود کھ او مثبت ات وصیبود با حوصلھ و بی نھایت صبور و ھمیشھ این خص تیراندازی

 شکستھ  دوربینبا تک تیرانداز موزر آلمانی اسلحھ نیروھای ارتش روسیھ موزه ھم اکنون در  بشمار میرفت،

بھ  ھ استکھ توسط واسیلی زایتسف از بین رفتمدیر آموزشگاه تک تیراندازان برلینی " کینگس سروان"

     .نمایش عموم گذاشتھ شده است

 

  )تک تیرانداران آلمانی را در جبھھ ھای جنگ جھانی دوم نشان می دھدنیروھای یکی از  باال تصویردر (
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   نبرد و جنگای ھدر جبھھ آن استفاده صحیح و  ستتارا

،برای می باشد قطعی در ھر ارتشی و ھر نیروی نظامی پیشرفتھ ای لزوم وجود گروھھای تک تیرانداز 

و نیروھا در میادین جنگ الزم است کھ این  نیروھای تک تیراندازکارکردن و بھ تحقق رساندن عملیات بھتر 

انجام بھ درستی بان متخاصم مشاھده نشوند تا بتوانند عملیات محول شده بھ آنان را ه وھای دیدنبرد توسط نیر

مخفی کردن و استتار خود و  و کوشش برایسعی در جبھھ ای نبرد نیروی تک تیراندازی کھ ،برسانند

تک  دشمن نیرویو  استھدف مناسبی برای نیروھای متخاصم " باشد حتماکرده نرا موضع مخفی خویش 

 .      قرار میدھداصابت گلولھ و مورد ھدف وی را را شناسائی کرده و تیرانداز ناشی و استتار نشده 

و در زبان دود سیگار است ، یبھ معنا"كاموفلھ" یبرگرفتھ از لغت فرانسو  یواژه ا استتار چیست؟ استتار

است استتار از اصول و قواعد پدافند ه گرفتھ شدبھ معنی پوشیده  )الستر ( فارسی کلمھ استتار از کلمھ عربی 

و رنگ در طبیعت مواد اشیاء وبا استفاده از تفاوت از روشھای ماستفاده استتار شامل غیرعامل میباشد و 

نیروھای نظامی در زمان جنگ و نمودن و مخفی برای پنھان  غیرهسایھ وآمیزی ھا و نور و تاریکی و 

                                            .دنشکاری می باشدید حیوانات  ازافراد شکارچی برای پنھان نمودن خود 

در نزدیکی منطقھ  موقعیت و موضع مخفی نیروی تک تیرانداز اغلبو جبھھ ھای جنگ در مناطق نبرد 

بھ  مندمی باشد بنابراین مخفی شدن در دید نیروھای متخاصم کاری سخت و نیاز دشمننفوذ و جبھھ نیروھای 

و کار اولیھ و اصول می باشد و این الزمھ را وزش و علم و تجربھ نیروی تک تیرانداز برای استتار شدن آم

                                                                             .جبھھ ھای جنگ می باشدو موقعیت  یطبیعدر مناطق زبده و ماھر نیروی تک تیرانداز ھر عملیات 

،نیروھای مخصوص و دیده بان،تک تیراندازان، یکی از اساسی ترین وسایل و اشیاء نیروھای لباس استتار

                               .می باشد کھ قصد عملیات تخریب و ضربھ زدن بھ نیروھای متخاصم را دارند

  علم در حال (نیروھای تک تیرانداز گرددجایگزین ھیچگونھ ماشین و ابزاری ساختھ نشده است کھ تاکنون 
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کھ نیروھا است بنابراین الزم )نده جایگزینی ساختھ شوداست در آی پیشرفت و دگرگونی می باشد ممکن

                                                            . لباس ھای مخصوصی بپوشانند کھ آنھا را در جبھھ ھای جنگ مخفی و استتار بکندتکتیرانداز 

گرفتھ می طبیعت یا حیوانات موجود در از پوشش ھای لباس استتار تھیھ شده طرح ھای نمونھ ھای  ینبیشتر

بینایی افراد و ادراک بصری دید و کھ در تشخیص و د نمی باششامل مواردی این پوششھای استتار و شود 

در مناطق جنگ و نبرد  تشیشناسایی ارمشاھده ھدفھا را برای نیروھای میکند و درست اختالل آنان مشکل 

                                                                                                                             .اینکھ این نیروھای استتار شده بھ سختی بھ دید و چشم آنان می آیندیا و  گردیده سخت

  )لباسھای استتار  نیروی ھای تک تیرانداز را نشان می دھدای از ھای زیر نمونھ  در تصویر( 

            

ھا لباساز  بخصوص نیروھای تک تیرانداز جھانی نیروھای نظامی ارتشھااستفاده یکی از علتھای کاربرد و 

امکان شناسایی  خاصیت از بین بردن خاطرمی توان بھ در میدانھای نبرد و جنگ استتاری  و پوششھای

لباس ھای ناھمگون و نامناسب با طبیعت  نیروھای تک تیرانداز نباید ازتوسط دشمن باشد ،نیروھا این سریع 

استفاده از لباسھا و با برعکس و  دنناستفاده ک خورشید نور مانند لباس ھای براق و انعکاس دارنبرد منطقھ 

  بھ  دیگران جلوگیری بصریبرای ادراک شدن آنا مشخص از می توان پوششھای استتار نیروھای نظامی 
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ھا و کلکھای جنگی کھ برای  در جنگھای صورت گرفتھ در صد سال گذشتھ یکی از مھمترین حیلھ.آوردعمل 

ما بطور کلی اافراد نظامی می باشد استتار شدن  فریب و گمراه کردن نیروھای متخاصم بھ کار برده می شود

از در جبھھ ای جنگ  شکمین وضعسایل و موو خود  کردنمخفی و نیروی پیاده برای ھر تک تیرانداز 

اما ھم رنگی و ھم شکلی نیروھای پیاده در صحنھ ھای نبرد با  ،ضروری و حیاتی می باشد بسیار موارد 

ی نبرد اتوجھ حضور آنھا در منطقھ کھ نیروھای متخاصم  مباشد بھ گونھ ای باید محیط و طبیعت منطقھ نبرد 

بانھای آنان بھ سادگی قادر بھ ه اما نیروھای متخاصم و یا دید ندنشوند و البتھ آنھا نیروھای متخاصم را می بین

                                                                     .خود نمی باشندرقیب دیدن نیروھای استتار شده ای تشخیص 

تک  را ببیندشکارچی ھرگز شکار نباید شکارچی است و در مناطق جنگ و نبرد ک تیرانداز تنیروی 

منطقھ را نداند و نتواند خود را با محیط طبیعی اطراف مناسب و پوشش  ءتیراندازی کھ تاكتیك استتار و اختفا

نیروی دف خوبی برای ھ "حتما کندن استفاده  مناسب استتاراز و ھمگون سازد ھمرنگ و جنگ و نبرد 

                                                .و از پا در می آید گیردمی قرار مورد اصابت گلولھ آتشین دشمن  دیر یا زودو  باشدمتخاصم می 

و  می باشددر میادین نبرد تک تیراندازنیروھای از اصول و تدابیر بھ کارگیری  یمسئلھ استتار جزء الینفک

در کل انسان مطالب را درک می کند و متوجھ ، استاستفاده از آن مستلزم داشتن علم و مھارت الزم 

و در مقابل این مشاھدات از خود عکس العمل مناسب نشان می دھد در جبھھ ھای  می باشدمشاھدات خود 

رانداز زبده و حرفھ ، نیروی تک تیعمل می کنند تک تیراندازان زبده و حرفھ ای جنگ ھم بھ ھمین طریق 

بھ بیشتر  اش غیر معمول و غیرعادی توجھ و اشیاء منطقھ نیروھای متخاصم و دیدن عوارضمشاھده ای با 

این خود عکس العمل نشان می دھد و اگر در مکان خطرناکی از او در اینجا و گردد جلب می اتعوآن موض

تجزیھ و تحلیل و در ذھن خود بھ دنبال  یدهگردمشکوک شده مشاھده مورد بھ آن عوارض وجود داشتھ باشند 

  زمان  در مدتتک تیرانداز علت مشکوک و توضیح قانع کننده برای خود میگردد و این ھمھ مراحل را باید 
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و قانع کننده ای بگیرد  ای مناسب نتیجھاز دیده ھای خود ھرچھ سریعتر  و کندآنالیز  ی در ذھن خودکوتاھخیلی 

را با تمرین و استفاده از تجربیات رد اتمامی این موو تنھا  گیردمیقرار  خطردر معرض جان وی کمتر 

توسط خود تک تیرانداز این تجارب وردن آبدست مشاھده شده کھ بعضی اوقات  دیگران می توان بدست آورد و

ت کھ درخشش لنز دوربین اسلحھ و یا دوربین چشمی تک بارھا پیش آمده اس،ه استدیبھ قیمت جان وی ختم گرد

را دشمن گردیده کھ نابودی تک تیرانداز نیروھای از سوی او تیرانداز باعث دیده شدن وی و ھدف قرار گرفتن 

دشمن نیروھای اوقات پیش می آید کھ محل اختفاء تک تیرانداز درست در زیر دماغ  یبعض،در پی داشتھ است

و مناسب کافی موضع مخفی کمین و خود تک تیرانداز با اسلحھ اش بھ اندازه ت باید استتار می باشد در آن وق

وضع م ،شناسائی نشوندتا توسط نیروھای دیده بان و تک تیراندازھای متخاصم  صورت گیردو خیلی حرفھ ای 

فظ می کند دلیل حاز خطرات جبھھ ھای نبرد جان تک تیرانداز را حرفھ ای استتار شده و مناسب  مخفی کمین

نشانھ روی شما نیروھا و ھدفھای د پس بھ سمت ندشمن شما را نبیننیروھای روشن است اگر  یاین امر بھ راحت

تک تیرانداز نباید در مکان صاف و بدون عوارض نیروھای نبرد و جنگ در جبھھ ھای  .کرد نخواھند شلیكو 

و باید خیلی طبیعی دیده  آناند محل اختفاء نمخفی گردند و در آنجا نو ھموار موضع مخفی کمین خود را محیا ک

دید خود تک تیرانداز از موضع مخفی کمین خود بخوبی بھ محیط اطراف الزم است نیروی و  بنظر دشمن آید

پس از فرار داشتھ باشد تا  ه موضع مخفی کمینش برای مواقع ضروری و عقب نشینی را" و حتماداشتھ باشد 

و بھ سوی جبھھ نیروھای گشتھ از موضع مخفی خود متواری بسرعت لولھ اش بتواند اصابت گو روی نشانھ 

برای مقابلھ با نیروھای متخاصم  و نبرد در مناطق جنگزبده و حرفھ ای تک تیراندازان  .گرددازخودی ب

یا و یک  و نیازدر مواقع ضروری برای خود در نظر میگیرند و آنھا مختلف ھمیشھ چندین موضع مخفی کمین 

روباه ھا حیوانات با ھوشی و مکاری ھستند آنھا ( .درست و محیاء می کنندفرار و گریز برای خود  چند راه

  )ھمیشھ برای گریز از خطر تعداد زیادی سوراخ و النھ در محدوده محل زندگی برای خود حفر میکنند



٦٧ 
 

استتار و استفاده صحیح آن در جبھھ ھای جنگ و نبرد                                                                                 )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

B C

A

                       )  تک تیراندازان را در مناطق نبرد نشان می دھد موضع مخفی کمین و زاپاساصلی و موضع ھای مخفی  باال تصویردر (

                      :در تصویر باال موضع ھای تک تیرانداز را درمناطق نبرد بھ شرح زیر توضیح داده است

-Aموضع مخفی اصلی کمین - B,C می باشندموضع مخفی کمین زاپاس      .                                 

متفاوت دیگر  بسیار نسبت بھ ھم تابستان و زمستان در استتار موضع مخفی کمین تک تیرانداز  تھیھ تاكتیك

چون  در زمستان نسبت بھ تابستان راحتر استکردن موضع مخفی کمین تک تیرانداز د استتار نمی باش

رنگ پوشش در زمستان بھ علت بارش برف و یخ بندان و سفید می باشند البتھ  تیرهبیشرین رنگھا در طبیعت 

 مناطق شمالی کرهدر  منظور در مناطق سردسیر و برف خیز بخصوص( ردبھ چشم می خوسفید بیشتر 

تک تیرانداز با نیروی بنابراین  )می باشد این مناطق بیشترریزش برف در زمین زمستانھای طوالنی است و 

پوشش وی سفید و چون  شود مخفی و پنھانمناطق نبرد  تدر طبیعبھ راحتی  دمی توانسفید خود استتار لباس 

این باید  اردھم خوانی د  برفرنگ با مشخصات لباس تک تیرانداز پوشش سفید  باشدمیھمرنگ ف بربا 

یا لباس  مثل لباس حولھ حمام( باشد ھم سرکاله ھ شکل روپوشی با پوشش بپوشش استتار تک تیرانداز 

  حتی کھ در جبھھ اسلحھ تک تیرانداز ھم باید در زمستان استتار گردد و برای این منظور از وسیلھ راو)پانچو
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باید دوربین اسلحھ و تسمھ "ماحت کرداستفاده  می توانباند زخم بندی منظور  یافت می شودبسیار ھای جنگ 

بھتر در تابش خورشید برای از بین بردن انعکاس لنز دوربین .و استتار کرد اسلحھ را با باند زخم بندی پیچید

جلوی دید تک تیرانداز ھ کرد تا شتھ باشد بستای دسوراخھای بزرگترزخم بندی کھ است جلوی آنرا با باندی 

توسط یی اشناساز تا ممانعت بعمل آورد در تابش نور خورشید ھم  دوربینو از انعکاس عدسی  درا نگیر

تک تیراندازی کھ رنگ طبیعی صورت و نیروھای در جنگ جھانی دوم  .شودنیروھای متخاصم جلوگیری 

        . قرار میگرفتندگلولھ دشمنانشان ھدف شناسائی و کردند بارھای مورد  دست ھای خود را پنھان نمی

و اغلب  خودش را مخفی و بپوشاندقسمتھای باز بدن لباس و اسلحھ تک تیرانداز او باید تار استاز پس ھمیشھ 

اینکھ و یا  یرنگکننده مواد سفید  ازبرای پنھان نمودن قسمتھای باز بدن مثل صورت و دستھا در زمستان 

.  میگذارندزکی باز و محل چشمان را با سوراخ نا هکرداستتار پوشانده و پارچھ سفید رنگ را با خود صورت 

باید در محل اختفای خود لباس گرم کافی بر تن داشتھ باشند چون " تیرانداز در زمستانھا حتمانیروھای تک 

ھدف  دیدننشستن برای انتظار بھ و در برف و سرما نشستن در موضع مخفی کمین بعضی اوقات ساعتھا 

در ھمیشھ ، در فصل زمستان و سرما گردد میتک تیرانداز بی حرکت بودن اعضائی بدن یخ زدن و باعث 

دستکشھای از منظور ( باشند قرار داشتھ ھای گرمی  دستان تک تیرانداز در دستکشموضع مخفی کمین باید 

کھ براحتی بتواند بدنھ اسلحھ را در دست  )در آنھا بھتر گرم می مانند ی دستانکھ انگشتھا می باشد بدون ناخن

در وقت پدیدار شدن البتھ باشد در وقت دیدن ھدف اسلحھ اش د ماشھ نبچکانر قادبراحتی خود قرار دھد و 

البتھ این موارد برای مناطق سردسیری ( دستان خود را از دست کش بیرون میاورد تک تیراندازنیروی ھدف 

ھ باید بتک تیرانداز  ھای دستکش ).انجام می شودکھ در زمستان دما چندین درجھ بھ زیر صفر تنزل میکند 

  .استتار شوندسفید  ا رنگسعی شود کھ آنھا ھم باگر دستکشھا بھ رنگ دیگر ھستند رنگ سفید باشند و 
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  )داده است نشانرا سال نیروھای تک تیرانداز در فصل زمستان و دیگر فصول  استتارلباس  زیر ھای در تصویر (  

            

برای صورت مناسب برای دستان و ماسک گرم تک تیراندازان باید مجھز بھ دست کش در فصل زمستان 

زدن ماسک بر روی صورت زمستان سرد فصل در ، جھت جلوگیری از یخ زدن با خود بھمراه داشتھ باشند

، شوندمیکند و تک تیراندازان توسط متخاصمان مشاھده نمی  جلوگیریاز پدیدار شدن بخار دھان تیرانداز 

بخار خارج شده از دھان در نبردھای زمستانی تک تیراندازان زیادی را بھ کشتن داده است بھتر است 

متصل گردد کھ این بخار بھ بیرون سرایت پیدا نکند و بھ داخل  انتھای ماسک روی صورت بھ زیر یخھ

                 .میگردددر سرما و یخبندان ھمچنین باعث گرم شدن بدن تک تیرانداز دھن لباس برود و این بخار 

وار تک تیراندازانی کھ در زمستان از لباس استتار استفاده می کنند ھمیشھ باید سعی داشتھ باشند لباس و شل

آنھا دو شماره بزرگتر از اندازه معمول بدن آنھا باشد تا حرکت و تکان خوردن بدن تک تیرانداز و دراز 

    . بھ راحتی صورت گیرد در موضع مخفی کمینشکشیدن او 
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ھای جنگ و نبرد                                       استتار و استفاده صحیح آن در جبھھ                                           )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

تک تیرانداز از اھمیت زیاد و حیاتی نیروی  ھوای سرد داشتن لباس گشاد و گرم برایفصل زمستان و در 

از یخ  جلوگیریبرای ھمیشھ خود در موضع مخفی کمین نیروی تک تیرانداز می باشدبرخوردار برای وی 

او می  می باشدراحتر در این لباس گشاد  تک تیراندازو استفاده میکند استفاده از لباس گشاد ود خزدن بدن 

در لباس  ویجنبش و تکان خوردن این حرکات دست و بدن وو تواند بدن و دست و پای خود را حرکت دھد 

متخاصم یروھای نان براحتی توسط بمتخاصم دیده نمی شود و اما در لباس تنگ و چسنیروھای گشاد توسط 

                                                    .سرما ھم بیشتر بھ بدن وی نفوذ می کند" ضمناھویدا میگردد و موضع مخفی تک تیرانداز 

  )دھدنشان می زمستانی استتار لباس  با زمستانفصل را در  تک تیراندازگروھی از نیروھای  پایینتصویر(

  

کمین مخفی موضع در تک تیرانداز در زمستان می تواند بصورت باز و یا بستھ باشد  کمینمخفی وضع م

تحمل  زمستاناستخوان سوز ی در سرماتا مدت زمان بیشتری بستھ تک تیرانداز می تواند سر زمستانی 

می بھ مدت زیاد ھدف  ننشستھ انتظار ببرای اغلب زمستان فصل در کمین مخفی شکل موضع بیاورد این 

  خود دورکمین مخفی از موضع شدن ھدف و از میان بردن آن بھ سرعت  پدیدارپس از تک تیرانداز د و باش
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استتار و استفاده صحیح آن در جبھھ ھای جنگ و نبرد                                                                                 )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

        ممکن استکھ شناسایی نگردد توسط نیروھای متخاصم  تا میدھدتغییر " حتمارا  وضع مخفی خودمو یا 

  .قرار گیردو یا شکار تک تیراندازان آنان و خمپاره اندازھای دشمن  خانھتش توپآمورد ھدف 

و تک تیرانداز می باشد  ن کوتاهامدت زمدر استفاده  برایدر زمستان  باز تک تیراندازکمین مخفی موضع 

کوتاه زمان کھ در این مدت می باشد اما این دلیلی ن نشیندمنتظر ھدف خود می خود در این محل مخفی کمین 

  . خودداری کند شکمینمخفی موضع و  اشتک تیرانداز از استتار خود و اسلحھ 

   )استتار شده استمحل کمین باز خود در لی خیلی عابھ صورت ی را نشان می دھد کھ تک تیراندازنیروی  پایینتصویر در (

  

او با پوشش می باشد سنگالخی پشت خاکریزی در  یتک تیراندازمخفی نیروی محل كمین  باالتصویر در 

استتار گرفتھ است و لباس موضع مخفی کمین باز برای خود در نظر ی خاکریزخود در پشت مناسب استتار 

از چشم تیزبین دیدبانھا و نیروھای تک باشد کھ بخوبی وی را  می نھاوی برای مناطق مخصوص کوھستا

  .نامشخص و استتار کرده استتیرانداز دشمن 
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استتار و استفاده صحیح آن در جبھھ ھای جنگ و نبرد                                                                                 )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

                                                                                                                                

متخاصمش ھدف گیری و نشانھ روی کند آتش شلیک اسلحھ وی در پناه نیروھای اگر تک تیرانداز بھ سوی 

 متخاصم میگردد در این مناطق تک تیرانداز سعی میکند کھنیروھای  توسطوی ه شدن بوتھ ھای مانع از دید

   .دیده شود متخاصمنیروھای دیده بان تا کمتر از سوی  کندبدنش بیشتر در میان برف فرو 

  

  ).دھدمی را نشان  در پشت تپھ از برف فصل زمستان و موضع مخفی کمین روباز تک تیرانداز در باال  تصویردر (

کمین تک تیرانداز سطح ارتفاع برف خیلی کم باشد در آن صورت تک تیرانداز از مخفی گر در موضع اما ا

آب ریختھ تا برف  قدریسمت جلو و اطراف بھ دور خودش مقداری برف جمع آوری کرده و در روی آنھا 

حین شلیک  درکھ تک تیرانداز باعث می شود نرم و پودری شکل تبدیل بھ یخ یک تیکھ گردد با این کار 

باروت کھ از دھانھ لولھ اسلحھ تک تیرانداز خارج می  سوختنھمراه با گازھای ناشی از  آنو خروج گلولھ 

                                  . و موضع مخفی کمینش کمتر دیده شود برف کمتری بھ ھوا برخیزد میشوند

کمینش بتواند برف جلو و سمت چپ راست  در موضع مخفیکھ مقدور باشد تک تیرانداز نیروی اگر برای 

بھ او عمل گردد این  سختبکوبد و یا بر روی آن آب بپاشد تا برف سفت و با پا محل لولھ تفنگ را بخوبی 

و باعث می شود کھ موضع مخفی کمینش کمتر توسط  میکنداستتار بودن پنھان شدن و  درکمک بیشتری  وی

   .رانداز متخاصم دیده شودتک تینیروھای بان و یا ه نیروھای دید
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استتار و استفاده صحیح آن در جبھھ ھای جنگ و نبرد                                                                                 )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

  

  ).شود تا در حین شلیک گلولھ برف بھ ھوا برنخیزد خط چین باید آب ریختھ یجائمخفی کمین باال در محل  تصویردر (

تا برف موجود  پاشدببر روی برف  آبطراف خود محل خط چین در روی تک تیرانداز باید در تصویر باال 

از  شوددیده نوی  موضع مخفی کمین روبازدر زمان شلیک گلولھ شود کھ  باعث میبرف یخ زده و  یخ بزند

این روش را تک تیراندازان ، بھره زیاد بردنددوم جھانی  در جنگ آلمانی و این روش تک تیراندازان روسی

کنند و فقط  بستھ آمادهکمین  ینمی خواستند مرتب موضع مخفآنان بوجود آوردند آلمانی در جنگ جھانی دوم 

 در جنگ جھانی دوم نیروھای روس بھ علت نداشتن خمپاره .استفاده کنندمخفی برای یک بار از یک موضع 

تک تیراندازن روس در البتھ انداز سبک مانور پذیر نمی توانستند تک تیراندازان آلمانی را از بین ببرند 

آنھا در برف گودالی میکندند و موضع مخفی ی داشتند تاب وتحمل بیشتروطاقت  ی زیادسرما وزمستان 

پس از و  نابود میکردندا وی رو کرده شلیک ھدف خود سوی بھ میکردند و ھمینکھ  ءکمینی برای خود مھیا

خود را عوض میکردند کھ مورد اصابت گلولھ ھای خمپاره اندازان  شلیک دیگر موضع مخفی کمین دچن

مشابھ ھر گروھان و یا گردان آلمانی مجھز بھ خمپاره انداز سبکی در جنگ جھانی دوم  .آلمانی قرار نگیرند

ھمینکھ متوجھ موضع مخفی کمین تک کھ وجود دارد  کھ در ارتش ایرانبود میلیمتری  ۶٠ با خمپاره انداز

  گلولھ  با این خمپاره اندازھای سبک کھ از دقت باالی ھم برخوردار بودند چندین شدندوس میرتیراندازان 
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و نبرد                                      استتار و استفاده صحیح آن در جبھھ ھای جنگ                                            )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

فصل فنالندی در  در جنگ جھانی دوم تک تیراندازن آلمانی و روسی و. بھ محل آنان شلیک میکردند

مخفی کمین بستھ استفاده میکردند کھ بعضی اوقات تا مدت زیادی در آنجا  موضع مخفیاز بیشتر زمستان 

                        .قرار دھنداصابت گلولھ خود مورد وی را روی و نشانھ آن ھ سوی بو ا مشاھده رتا ھدف خود  می شدند

کھ  یفنالندکار یک سرباز کھنھ در جنگ بین روسیھ و فنالند کھ قبل از جنگ جھانی دوم بوقوع پیوست 

او ابداع کرده بود د خوبستھ موضع مخفی کمین برای را مدت ده سال در روسیھ زندان بود روش مناسبی 

با اگر در جنگل ھستید " مثال کرددرست مناسبی می توان با ھر وسیلھ کھ دم دست باشد کمینگاھی میگفت 

د و بھ شکلی کھ شاخھ ینشانببرید و شاخھ را برعکس در روی گودالی بیک اره کوچک شاخھ درخت کاج را 

 بکنیددرختان تقویت از  یاخھ ھای قوی تر دیگردر روی شاخھ چتر مانند را با شو  بگیردفرم چتر بھ خود 

                                                                                                                           .درست میشود ویبرای را  یمناسب نیو پس از آن با ریختن برف در روی این شاخھا موضع مخفی کم

  )نشان میدھد ی در روی زمین قرار گرفتھچترمانند ھ از درخت کاج کھ با شاخفنالندی کھ  کمینموضع مخفی ر زیر تصوی(
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استتار و استفاده صحیح آن در جبھھ ھای جنگ و نبرد                                                                         )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

  .)نشان می دھدو روش ساخت را این فرم  ابدر زمستان را کمین مخفی موضع زیر  تصویرھای (

  

  . گرددمیتک تیرانداز ھمگون با طبیعت کمین موضع مخفی این بعد از گذشت مدت زمانی کھ 
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استتار و استفاده صحیح آن در جبھھ ھای جنگ و نبرد                                                                                 )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

  ).استتار نگردیده استاز مخفیگاه می باشد و بیرون  اسلحھھمین طورکھ دیده می شود لولھ  تصویر زیردر ( 

  

می کھ کمینگاه را بھ صورت یخ یک تیکھ در پاشید می بر روی این کمینگاه آب فنالندی سرباز کھن کار 

این  گذاشتمی را باز ی ھاسوراخمتخاصم  بھ ھدف ونشانھ گیری و خود اطراف منطقھ آورد برای دیدن 

زمستانھای نیمکره سرد سرمای مناسب می باشد و باد و سوز گرم و  تک تیرانداز کمینمخفی موضع  مونھن

نیروی بانی  هبھ انتظار و دیددر آنجا ساعتھا  دبراحتی می توانتک تیرانداز و  شودآن نمی داخل شمالی 

تک تیرانداز ھم مقدار  گاه یمننش محلبھتر است در زیر  ، شداو نظاره گر اطراف خود ب نشستھ متخاصم

 ی طاقت فرسااماز سر بدن وی کمتر با برف و سرما تماس داشتھ باشد و پھن کرد تا برگ درختان شاخھ

تک تیرانداز نیروی زیر پای محل  میشوند وخشک درختان از مدتی شاخھ ھای  پس ددمحافظت گر بیشتر

و سوز و باد  شوزکمین از مخفی این موضع در گرمتر میگردد و ھمچنین نسبت بھ ھوای زیر صفر بیرون 

این عمل کھ  گرددمی  دسربدن وی کمتر و  میشودجلوگیری تک تیرانداز کمین سرما بھ داخل موضع مخفی 

                                                                                                                       .بانی در محل مخفی کمین او میگردده بیشتر و دیدطاقت بیشتر وی در سرما و ماندن تحمل و عث با
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استتار و استفاده صحیح آن در جبھھ ھای جنگ و نبرد                                                                                 )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

 تامی توان با روشن کردن یک شمع محل را بقدر کمی گرم کرد حتی  ی بدین صورتکمینمخفی موضع در 

در حتی با داشتن دو عدد شمع می توانست او فنالندی ار بھ گفتھ سرباز کھنھ کو  شودگرم بدن تک تیرانداز 

ساعتھا بنشیند و در موضع مخفی کمین خود فنالند تا یک شبانھ روز  مناطق شمالی روسیھ و یسردترین ھوا

 تکنیروی چنین موضع ھای مخفی در داخل این البتھ و  ،پردازدبنیروھای ارتش سرخ بانی و کمین ه بھ دید

  .پیدا نمی کندھم صورت را  استتار دست و سر و نیازی بھتیرانداز 

  )نشان می دھد را استکمین گرفتھ مخفی موضع کھ در پشت تپھ ای را تک تیراندازی  تصویر پایین (

  

دیده می شود و طبیعت پشت سر او با در افق پشت سرش باال بخوبی برجستگی بدن تک تیرانداز تصویر در 

پرھیز " کمینی جداتک تیرانداز باید از مخفی شدن در چنین موضع ھای  ھماھنگی ندارد بنابرایناو لباس 

جلوگیری از دیده شدن برای بدون داشتن موضع مشخصی تک تیرانداز اوقات در صحنھ ھای نبرد  گاھی کند

متخاصم حرکت می کند و از آنجا بھ ھدفھای نیروھا و جبھھ توسط متخاصم بھ صورت سینھ خیز بھ سوی 

تک تیراندازان عالم شده آنھا شلیک کرده و خیلی بھ سرعت از آن موضع دور میگردد کھ در  از قبل تعیین

   کمین باز منظور در این روشمی گویند  "از محل دور شدن سریعونیش زدن "این روش حملھ و ترور را 
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استفاده صحیح آن در جبھھ ھای جنگ و نبرد                                      استتار و                                            )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

" تک تیرانداز ھمیشھ باید اطراف موضع مخفی کمینش را زیر نظر داشتھ باشد و اطراف خود را دقیقا

سرش و در افق پشت بررسی کند و سعی کند ظاھر پشت سرش ھم ھمرنگ با لباس استتار وی باشد 

متخاصم متوجھ نیروھای دیده بان بھ غیر از این ممکن است عوارض طبیعی یا مصنوعی قرارداشتھ باشد 

 استتار در موضع مخفی کمین روش بطور کلی  دنبر آیو شکار وی د و درصدد نابودی نحضور وی گرد

نیروھای و  اشتھ باشدکامل دتک تیرانداز حالتی است کھ پشت سر وی با لباس استتار تک تیرانداز ھماھنگی 

  .دنپی ببروی دشمن نتواند بھ وجود بان و تک تیراندازن شکارچی ه دید

  )نشان می دھد" بارت"اسلحھ امریکایی باو  فصل زمستان با لباس استتارتک تیراندازی را در پایین نیروی تصویر (

  

سوال این  جوابکمین رفت بھ موضع مخفی زمانی باید وقت و چھ چھ سوال پیش می آید در بعضی اوقات  

موضع مخفی باید و یا تاریکی صحبگاه  ھنگام  در شبن حرفھ ای تک تیراندازی می دھند یرا متخصص

باید نھ بصورت ایستاده و نھ نشستھ بلکھ بھ  "برای تھیھ وساخت کمینگاه حتماکمین را مرتب و درست کرد 

کمین تک تیراندازان اغلب در سحرگاھان  آنرا درست کرد و برای رفتن بھ موضع مخفی دراز کشصورت 

  حرکتموضع مخفی کمینشان  بھ ز یسینھ خبصورت  شوندرویت نمی  و می بیندآنان را ندشمن وقتی کھ 
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از دوربین مادون قرمز  "حتمانیروی تک تیرانداز برای دیدبانی محل اطراف خود  ھنگامدر شب کنند و 

ھر او باید بھ استفاده کرد  )می توان با آن اطراف را بھ راحتی مشاھده کردو تاریکی دوربینی کھ در شب (

و ساخت کمینگاه را بدون سر و صدا  ھ باشدرا زیر نظر داشتخود اطراف و ھمیشھ توجھ نشان دھد صدائی 

  .ھدو در حالت دراز کش انجام د

موضع د کھ نتک تیرانداز سعی می کننیروھای وقتی کھ ھمھ جا سرسبز است و بھار  تابستان فصل در 

در تعیین موضع کمین و دیده بانی ، دندرختان ایجاد کنشاخ و برگھای انبوه را در میان خود کمین مخفی 

متری از خط برگھای  ٣تا  ٢فاصلھ  ادر جایی ببسیار مناسب است او باید میان شاخھ ھا و برگھای درختان 

باعث بوجود آمدن درختان این برگھای ریز سبز رنگ  موضع مخفی کمین تھیھ کند چوندرختان ریزتر 

                                .            ایجاد می کننددرختان ھ و برگ شاخاطراف در  یچتر بھ ماننده ای سبزی از برگ درختان دیوار

و با د نباش ھزیر نظر داشتھم جا را  دنکمینگاھی می توانمخفی موضع تک تیرانداز از این چنین نیروھای 

بھ سوی  دنمتخاصم قرارگیرنیروھای و تیررس بدون اینکھ خود در معرض دید  ید و تیر كافداشتن میدان دی

آتش انبوه درختان در این است کھ نیروھای متخاصم ند و حسن دیگر شاخ برگ نکمیآنان ھدفگیری و شلیک 

تک البتھ ،ند نمی بیندرختان تنیده در میان شاخ و برگ اسلحھ تک تیرانداز را آمده از شلیک و دود بوجود 

چون کمین خود را بر پا کند مخفی درختان موضع تیرانداز نباید خیلی نزدیک بھ شاخھ و برگھای کوتاه 

باعث بھ می باشند باروت  سوختنناشی از کھ خروجی از لولھ اسلحھ  ھایو فشار گازحرکت سریع گلولھ 

بانھا و نیروھای تک تیرانداز  هکھ دید شودھای کوچک درختان میو برگشاخھ  وردنحرکت و جنبش در آ

دیده بانی و این مکان را مورد توجھ دقیق توجھ نشان دھند دقیق و ماھر متخاصم ممکن است بھ این موضع 

و شلیک گلولھ ده برتک تیرانداز در میان شاخھ و برگ درختان  کمینقرار داده و پی بھ موضع مخفی خود 

   .برآیندیروی مخی تک تیرانداز ندر صدد نابودی و یا  بھ منطقھ مشکوک بکنند
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لباس ریش دار شده مخصوص  Ghilieبا لباس در میان شاخھ ھای درختی تک تیراندازی را نیروی  پاییندر تصویر (

 )کرده استاستتار ود را خنشان می دھد کھ خیلی حرفھ ای موضع مخفی کمین استتار نیروھای تک تیرانداز 

  

تک تیراندازی در مکان باز و بدون عوارض و پوشش طبیعی درختان اقدام بھ ھدف گیری و نیروی اگر  

آتش خروجی از اسلحھ وی باعث پراکندگی گرد خاک در " شلیک بھ سوی نیروھای متخاصمش کند حتما

اعث بوجود آمدن نوسان و بھ جنبش در بیا اگر در محل علفھای خشک و تر کوتاھی باشد زمینھای خشک و 

بانھای ه باعث مشخص شدن موضع مخفی کمین و اختفاء وی توسط دیداین علت آمدن علفھا میگردد کھ 

تک تیرانداز در موضع ھای مخفی خشک و پر توسط نیروھای گلولھ کھ  شلیک .نیروھای متخاصم میگردد

دوری دیده  "نسبتااز فاصلھ ای بان متخاصم ه دمسلح نیروھای دی انبدون چشمصورت میگیرد گرد وخاک 

و وضع مخفی کمین ماین بھ نیروھای تک تیرانداز متخاصم  بردن پیبا توجھ بھ در آنصورت  گرددمی 

برای از بین بردن نیروی تک تیرانداز برند و می بین  آنھا را ازبھ آسانی ن مکان مخفی آنان شخص شدم

متخاصم تک تیرانداز ھای و یا با شلیک و نشانھ روی نیروی ش بارھا آتش سنگین آت ریختن  بامثل ھمیشھ 

  . تک تیرانداز می شودنیروی ھالکت و کھ باعث از بین رفتن بھ سوی وی 
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نیروھای درت بھ ھدف گیری بھ سوی باممحلی چنین از مجبور شود بھ ناچار تک تیرانداز نیروی اگر 

وضع ماین زدن از  و در یک چشم بھم باید پس از ھدف گیری و نشانھ روی بھ سرعت باد کندمتخاصم 

اھمیت  دیگرمخفی کمین از رفتن وی از این موضع  پسو کند  فراربھ محل دیگری کمین موقتش مخفی 

توسط نیروھای متخاصم شناسائی و مشخص گردد چون تک کمینش مخفی چندانی ندارد کھ محل و موضع 

  .نمی باشدنیروھای متخاصم و قابل دسترسی دور گردیده منطقھ خطر تیرانداز از 

مستقر  علفھای کوتاھی زمینھای خاکی و در  کمین بازشموضع مخفی کھ  شودمجبور تک تیرانداز اگر   

در با شلیک اولین گلولھ را داشتھ باشد بھ سمت نیروھای متخاصمش وی و شلیک رقصد نشان و شود 

است ھمین طور کھ در قبل توضیح داده شده  می شودخاک بھ ھوا  و منجر بھ بلند شدن گردزمینھای خاکی 

در جلوی لولھ بھتر است آنوقت مشخص میشود خاصم ش توسط نیروھای متنمحل مخفی کمیبھ سرعت 

 رددر روی علفھای موجود و زمین خاکی پھن کاسلحھ و اطراف آن توری ھای استتار و یا چیزی مشابھ آن 

با حرکت و وزش باد  نگھ داردتا اھر روی آنسنگ بگذاشتن را با یا پارچھ وگوشھ ھای اطراف تور استتار 

بان ه داز تمام این کارھا را باید درشب ھنگام انجام دھد تا توسط نیروھای دیدد البتھ تک تیراننجابجا نشو

را  انکمینشمخفی موضع  انبعضی اوقات تک تیرانداز، خطر نیافتدبھ و موقعیت آن  ھده نشوندامشمتخاصم 

شاخھ ھای با محل کمین و اختفای خود را این و اطراف  در داخل زمین حفاری می کند یبھ شکل سنگر

شاخھ ھای سرو برای این کار (د نکندرختان را در زمین فرو می ھای چوبی شاخھ  بند و نپوشانختان می در

ھر گونھ شاخھ  و  شادابی دارند و ادی  پژمرده نمیگردندیتا مدت ز انند چون برگھا این درخترمناسب این کا

 مشخص میمتخاصم  اینیروھ شده و از فاصلھ ای دوری توسطمرده ژروز پ صفبعد از ن یدرخت دیگر

نیروھای گشتی و کھ ھنوز  آماده کنندوقتی باید موضع مخفی کمین را این تک تیراندازان البتھ  )شوند

تک تیرانداز باید بداند بھترین لباس نیروی میشھ ھ .دنرا شناسایی نکرده باشمزبور منطقھ شناسایی متخاصم 

  تیراندازی و اولین پس از می ماند و ناشناختھ ی توسط واولین شلیک قبل از پوشش استتار مصنوعی تا و 
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است و خطر نابودی وی زیاد بسیار متخاصم نیروھای توسط او شناسائی  شلیک گلولھ امکان درصد

اولین پس از و استتار خود را  مخفی بودناثر  انتک تیراندازلباسھا و پوشش استتار ھمیشھ .باشدمی بسیار

و کمین خود را عوض کند  ءتک تیرانداز موقعیت اختفاالزم است کھ د آنوقت ناز دست می دھشلیک گلولھ 

نیروھای دادن فریب  وکردن گمراه  مترسکھای اقدام بھتیرانداز باید با نشان داد و یا اینکھ ھم قطار تک 

تک تیرانداز گلولھ پس از شلیک در مدت زمان کوتاھی و باید بھ سرعت او  عملو این  شودمتخاصم 

معطوف  ویقطار  مھو نیروھای متخاصم بھ مترسک  بانھای و تک تیراندازانه حواس دید تا گیردصورت 

شلیک کند و از این مکان و موضع مخفی خود دیگری بیشتر گلولھ ھای تک تیرانداز بتواند اینکھ و تا  گردد

نیروھای  ءکمین و اختفاوضع مخفی بھترین مکھ تجربھ نشان داده است  .برساندپایان بھ ماموریت خود را 

بانی و ه کار دیدمتخاصم  بانه دیدنیروھای اگر البتھ باشد ای  سایھھر گونھ در می تواند تک تیرانداز 

پی بھ وجود  دنمی توانآنان  انجام دھند لندیبمحل مرتفع و از مشاھده منطقھ مشکوک و مورد نظر را 

کمین خود را در جای مخفی  وضعتک تیرانداز ماوقات نیروھای گاھی  .دنببر درسایھحضور تک تیرانداز 

و ی فتابش خورشید موضع مخاین نور زیاد  د وننخورشید انتخاب می کاشعھ ھای پر نور و زیر تابش شدید 

در صورتی این تابش نور بھ  پنھان می کند متخاصم بان ه دیدنیروھای  ھای هدیدچشم و را از  آنانکمین 

تابش بھتر است این منظور  برایو  الگوی استتاری بھ نور و نیز رنگ وابستھ است ھرسمت دشمن بتابد 

مناسب است کھ  و در حقیقت باشد متخاصمبان و تک تیراندازان ه وھای دیدنیرنور شدید خورشید در چشمان 

 تابستانفصل در . نیروھای متخاصم می باشدچشمان  در پشت سر تک تیرانداز ونور و تابش خورشید در 

گیاھان در دامنھ طبیعت  تمامی این فصلسخت می باشد در  انتک تیراندازبرای  تھیھ موضع مخفی کمین

و خال خال بصورت لباسھای نظامی خود را  یدارند بھ ھمین علت نیروھای ارتشاز خود تفاوتی سایھ ھای م

استتار گردیده و منطقھ و درختان انتخاب میکنند تا در میان طبیعت سبز و زمینھ رنگ و با پلنگی پوست 

  ری برای بیشما پلنگیدر صد سال گذشتھ طراحان لباسھای نظامی  دیده نشوندتوسط نیروھای متخاصم 
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 ی راکاملدرصد  صدر استتانتوانستھ اند لباس تاکنون ھنوز ، البتھ اند دوختھ و طراحی نیروھای ارتشی 

و مشاھده نیروی دید  را از انبدن تک تیرانداز" کامال بتواند این لباس تا برای نیروھای ارتش طراحی کنند

در ھر و بوتھ ھا کھ گیاھان و درختان در این است مشکل  اینعلت اصلی بدور نگھ دارد ھای متخاصم 

نند خطوط منحنی نامرتب یا ھمان مختل کردن تضادھای قوی ماو  منطقھ ای رنگ و سایھ متفاوتی دارند

می  "و عمال را دارند ددھمسان گردر طبیعت با محیط اطرافش شکلی کھ خطوط و شکل منظم یک جسم بھ 

کھ می توان در جنگل و است یکی از بھترین راھکارھایی این  و بدست آوردایی پنھانکاری را نتواشود 

الزم بھ ذکر است کھ  .کرد ءایفابازی می کند و سایھ نقش مھمی  جایی کھ بازی نوردر ھر "اصوالطبیعت و 

 می باشدشکستھ و کج و معوج در طبیعت ھیچ خط صافی وجود ندارد و نیمرخ انسان متمایز از خطھای 

بھ عبارت بھتر ھم شکل نمودن خود را با  در طبیعت دیده نشودبدنش  وبرای اینکھ مشخصات نیمرخ انسان 

بھ معنی آمیختھ شدن و ترکیب با محیط اطراف کھ در حقیقت پنھان شدن از دید دیگران محیط پیرامونی و 

براساس محیط طبیعی پیرامونی و پس زمینھ  "معموال کھ  اندطراحی و دوختھ یونیفرم ھای نظامی  گردد

ی ی طبیعشباھت خیلی نزدیک بھ ناھمواریھا اناستتار تک تیراندازباید و  شده اندمنطقھ جغرافیایی طراحی 

طراحی گردد از زمانھای قدیم در  شده بھ حالت ریشھ ریشھ آنان د و لباس استتار نداشتھ باشمناطق جنگی 

جنگھا از لباس استتار مخصوصی استفاده میکردند بعضی اوقات تک تیراندازان حرفھ ای خودشان مبادرت 

ریده شده پارچھ لباس کھنھ سربازان با استفاده از نوارھای بآنان  نندمیکمخصوص  بھ دوختن لباس استتار

در روی لباس تک تیرانداز باید نوارھای ازتکھ پارچھ میکنند پوشش استتاری برای خودشان تھیھ ارتشی 

تھیھ  برای ددوختھ شو کردهموضع مخفی کمین را بر پا ھای ھمرنگ با طبیعتی کھ تک تیرانداز در آن محل 

بوتھ ھای " Ghilie یلیگ ریش دار شده لباس بھ پوشش استتار در زبان بیگانھ( ای ھ شدهلباس ریشھ ریش

برای استتار ھم  از تکھ ھای تور دتیراندازان می توان تک )میگویند ھم "پانچو "و یا لباس استتار "متحرک

   .نندکاستفاده  انپوشش لباسش
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کھ مناسب منطقھ ای  میکنندرا طوری تھیھ  انشلباس مناسب خودو حرفھ ای تک تیرانداز زبده نیروھای 

کھ چھ  فرم لباس  دنبدھخیص تشد نمی توان آنان د،ند در آنجا موضع مخفی کمین بر پا کنناست کھ می خواھ

د تک تیرانداز حرفھ ای از لباس دوختھ شده توسط کارخانھ جات نو بدوزد نکناستتاری را برای خود طراحی 

از  پسو جنگ در میادین نبرد دوختھ شده لباسھای فرم استفاده می کند چون این کمتر لباس دوزی ارتش 

فرم و شکل این  و می گرددو معلوم  مشخص" سریعا بان و شناسائی متخاصمه نیروھای دیدمدتی توسط 

با توجھ بھ شناخت لباس استتار تک تیراندازان توسط و  باقی می ماند متخاصمنیروھای لباسھای در ذھن 

تک تیراندازان را احتمالی نیروھای دشمن آن نیروھا با سرعت بیشتری می توانند موضع ھای مخفی کمین 

  .می باشددر معرض خطر نابودی از سوی نیروھای متخاصم  بیشتر ادافراین  جان شناسائی کرده و

  )تک تیراندازان را نشان می دھد" بوتھ ھای متحرک"  Ghilieشده  دارلباس استتار ریش  پایین تصویر ( 
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خود را در محل کمین در روی  Ghilieشده ای  ھریش ھتک تیراندازان حرفھ ای روپوش استتار ریشھمیشھ 

 )است لباس پانچوشبیھ و  مثل لباس قیف مانند گشاد Ghilieفرم دوخت این روپوش (لباس خود می گسترانند 

زند بسر  اواز  یبی اختیارناگھانی و و احتمالی و جنبش حرکت در موضع مخفی کمین تک تیرانداز اگر 

توسط و را در خود جذب می کند و جنبش بدن تک تیرانداز و تکان روپوش استتار تکان نمی خورد 

نند فقط باید بعضی اوقات این روپوش را آستین دار درست می کالبتھ  مشخص نمی گرددنیروھای متخاصم 

یا اینکھ نامتقارن باشند و سعی گردد کج و معوج و نباید منظم و حداکثر لباس توجھ کرد خطھای دوخت 

  . گردنداستتار و  مخفیدر قسمتھای تیره روپوش ھ شده استتار دوختلباس صاف  وطخطسعی شود تمامی 

                                                                                                 )ن را نشان می دھداتک تیرانداز حرکبوتھ ھای متیا  Ghilieدر تصویرھای زیر پوشش استتار ریش دار شده (
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و نبرد                                      استتار و استفاده صحیح آن در جبھھ ھای جنگ                                            )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

با ھم را اپتیکی اسلحھ دوربین اسلحھ و خود  در موضع ھای مخفی کمین" حتما تک تیراندازنیروھای زبده 

     )البتھ در زمستان با باند ھای پزشکی می توان آنرا استتار کرد( کندمیاستتار  شده ای پارچھ ھای ریش دار

) استنشان داده را نیروی تک تیرانداز اسلحھ و لنز دوربین اسلحھ و استتار بخوبی  پایین تصویر در(   

 

استتار  پوششاز اگر از پیچاندن تکھ پارچھ ھای پاره شده از لباسھای کھنھ سربازان و یا پس در میادین جنگ 

قرار محکم در جایی خود را ای بستھ شده این پارچھ ھ باید تک تیرانداز گردداستفاده اسلحھ آماده شده ای برای 

پس قراردادن تک پارچھ ھای پاره برای این منظور  حرکت باز نشوند حینکھ در  بپیچانیمبھ دور اسلحھ داده و 

جلوگیری از جابجا شدن پارچھ کمک و باعث  محکم می کنیم و این عملبا بستن نخھای بر دور اسلحھ آنھا را 

میادین جنگ و نبرد و حین حرکت و جابجائی در درتک تیرانداز نیروی دور اسلحھ  شده بھپیچیده ھای استتار 

      .گرددمیموضع کمین مخفی وی ھنگام قرار گرفتن در در ھمچنین 
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                                     استتار و استفاده صحیح آن در جبھھ ھای جنگ و نبرد                                            )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

) استشده شان داده ن آنان رااسلحھ تک تیراندازان و خوبی استتار بھ  زیرتصویرھای در (     

ن   

انجام شده برای مالحظات نشان داده شده است کھ کھ گاھی اوقات یکسری ھای نیروھای تک تیرانداز تجرب

کھ  گرددمیپیش بینی نشده حوادث باعث بوجود آمدن در میادین جنگ و نبرد پوشش استتار تک تیرانداز 

                                                .میشوددارای محدودیت ھای خاصی نیروی تک تیرانداز ھم استتار 

د کھ نده باشمخفی شخود  لباس استتار باید بھ شکلی باتک تیرانداز نیروھای نبرد و جنگ در طبیعت منطقھ 

و این شرط اصلی و مھم در بر کردن لباس  نشان دھدتوجھ  آنھاو بھ  زداندابینظر آنھا ھیچ کس نخواھد بھ 

خواستھ ھایی کھ از یک  ئل وبھ خصوص مسا می باشددر مناطق جنگی تک تیرانداز نیروھای استتار توسط 

برای نیروھای تک صحیح استتاری را انتخاب یک الگوی کھ باعث میگردد مورد نظر است استتار مناسب 

و ھم رنگ محیط بھ شکلی باشد کھ باید  یاستتارلباس از در مناطق جنگی استفاده  .محدود نمایدرا  تیرانداز

ھمرنگ محیط  شلباس و پوشش استتار است کھاین تک تیرانداز اگر ھدف و نبرد باشد و طبیعت منطقھ 

  در صفحات   ھمین جور کھ استدیده شود مناسب کمتر گ مناطقی جندر طبیعت بطوری کھ  شوداطرافش 



٨٨ 
 

استتار و استفاده صحیح آن در جبھھ ھای جنگ و نبرد                                                                                 )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

لباس  تنھ پایینو قسمت  بدوزدپارچھ ھای کھنھ استتارش لباس  بر رویکتاب ذکر گردیده است باید قبلی 

و این بدین علت است کھ در طبیعت خطوط صاف و باشد و ناھمگون  بلند کوتاه و از ھر طرف شاستتار

               .کندمی بان متخاصم راه نیروھای دیدجلب توجھ مناطق نبرد کمتر در  ی بدین شکلھموار وجود ندارند و لباس

 میباشد نبرد منطقھ در بعضی اوقات تک تیرانداز بھ ھمراه گروھی از نیروھای پیاده در حال حرکت بھ سوی 

در گروھی اگر تک تیرانداز  کوچکتری استفاده کندآزادتر و  ،راحتر ،الزم است کھ از لباس استتار سبک تر

الزم است کھ این باشد حرکت و جابجائی نیروھای پیاده و مسلسل چیھا و آر پی جی زنھا در حال بھمراھی 

بان متخاصم ه تک تیرانداز از لباس ھای استتار استفاده کنند تا کمتر نیروھای دیدنیروھای مانند ھم نیروھا 

 حملھین نبرد اگر این نیروھا استتار نباشند در اولزمان جنگ و د چون در نآنھا را مورد شناسائی قرار دھ

نیروی در طبیعت " در بیشتر مواقع مخصوصا .گیرنداصابت گلولھ قرار می دشمن مورد نیروھای توسط 

حین در نیروھای تک تیرانداز ارتش روسیھ تک تیرانداز از موضع مخفی کمین سر پوشیده استفاده می کند 

و روی این گودال را با گام شب در زمین نزدیک بھ مواضع نیروھای متخاصم گودالی کنده نھماموریت در 

                                  .دمی گوین "عنکبوتسیستم "بھ آن روسی ن اتک تیرانداز لزی بھ شکل چتر مانند می بندند کھمیلھ ف

  )داده استنشان  ھای مختلفعنکبوت را در حالت تصویرھای زیر سیستم در (

                                                       

  و یا مشابھ درست  ٨تک تیرانداز از آرماتورھای شماره نیروی عنکبوت توسط خود سیستم اکثر اوقات 
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حیح آن در جبھھ ھای جنگ و نبرد                                      استتار و استفاده ص                                           )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

این آرماتورھا  و سر دیگر دنشو بھ ھم وصل میآرماتورھا در قسمت باالی آن توسط پیچ مھره  ومیگردد 

روی تک نیکمین زدن و در حین فرو روند منطقھ کمین تیز بوده کھ براحتی در زمین  الزممقداربھ باید 

 سیستمد ندو توسط تک تیرانداز حمل گر شوندبراحتی جمع ند و نوی ایجاد نکعملیات تیرانداز مانعی برای 

 .    دنباشبرخوردار ھم و کافی استحکام الزم از سبکی در حین عنکبوت باید 

 

    )ه انددادباالی گودال کنده شده قرار را در باال سیستم عنکبوت را در حالت باز شده  تصویردر (

و بوتھ ھای درختان بعد از قرار دادن سیستم عنکبوت در روی گودال ھمیشھ با تور استتار و یا شاخھ و برگ  

 عملپوشانند بعد از این بروی آنرا باید در منطقھ کمین واقع در و غیره  موجودیا علف ھای خشک  گیاھان و و

بھ سختی مورد شناسائی میگردد و منطقھ  تیرانداز ھم شکل با طبیعت اطراف تکنیروی موضع مخفی 

تعیین موضع مخفی کمین توسط تک تیرانداز ش عنکبوت برای رواستفاده از . نیروھای متخاصم قرار می گیرد

زمینھای پر شیب و مکانھای مانند کل در در ، و .... ،برگھای درختانھادر زیر آشغالدر ھمھ جا بخصوص 

برای استتار موضع مخفی کمین  ینشانھ ھا و عوارض مشخصنجا کھ در آ ھمچنین مناطق صاف و ھموار

 بانه مورد توجھ نیروھای دیدکمتر تعیین موضع مخفی کمین با این روش وجود ندارد استفاده میگردد و 

                .قرار میگیرد صمامتخ
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ستتار و استفاده صحیح آن در جبھھ ھای جنگ و نبرد                                      ا                                           )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

 )دھندنشان میدر حالت استتار  یروی گودالبا پوششی از گیاھان سیستم عنکبوت را  تصویر پاییندر (

 

)نشان می دھد یدر روی گودالاستتار شده وسیستم عنکبوت را با علف خشک  پایین تصویردر (  

      

تک کمین در جنگ جھانی دوم نیروھای روس و نیروھای آلمانی از روشی دیگری برای استتار موضع مخفی 

و  )بعد از جنگ جھانی دوم ھم در بعضی نبردھای مورد استفاده قرار گرفتھ است(ن استفاده میکردند اتیرانداز

تک تیرانداز از الستیک کھنھ اتومبیل " کنده استتار"تھیھ معروف است برای " کنده استتار"بھ در زبان روسی   
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استتار و استفاده صحیح آن در جبھھ ھای جنگ و نبرد                                                                                 )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

                       .کی تمام جاده ھا و یا در تعمیرگاھھا بوفور یافت می شوداستفاده می کند کھ اغلب در نزدی

)زیر استفاده از روش کنده استتار را نشان داده استتصویرھای در (      

 

دور یک طرف و یا  بھ بھ  می توان انکنده درختاز  یھای متفاوتبا تھیھ الستیک کھنھ و  پوستتک تیرانداز  

کھ در مواقع مورد نیاز و در مکانھای مختلف و در  )می بندد( ھپوستھای درختان را دوختنھ این الستیک کھ

 می توان در روی سنگررا استتار  هکند ،بتواند براحتی مخفی و استتار شودنیروی تک تیرانداز شرایط متفاوت 

را با علفھا و برگھای ر کنده استتاروی خاکھای زمینھای اطراف کمی در و اطراف کنده استتار و  هقرار داد

اتومبیل و قرار دادن آن در بریدن رینگ کھنھ ای یا با با ورق کلفت و ھم بعضی اوقات  پوشاندو غیره درختان 

و یا اسلحھ شلیک گلولھ مستقیم از جلوگیری  جھتتک تیرانداز بھ کمک و حفاظت باعث داخل حلقھ الستیک 

                                                       . میگردد......  توپ خمپاره و غیرهترکش گلولھ ھای انفجاری 

برای از بین بردن شک خود بھ سویش شلیک می کنند و و گاھی اوقات نیروھای متخاصم  با دیدن کنده استتار 

 ورق کھنشان داده خود ادامھ می دھند تجربھ  هوقتی مشاھده می کنند کھ ھیچ اتفاقی صورت نگرفتھ بھ را

  .جان تک تیرانداز را نجات داده استچندین مرتبھ در نبردھا داخل حلقھ الستیک  و یا رینگ اتومبیل  فوالدی

   



٩٢ 
 

استتار و استفاده صحیح آن در جبھھ ھای جنگ و نبرد                                                                      )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

    ) موضع مخفی کمین تک تیرانداز را در زیر کنده استتار را نشان داده است تصویر زیردر (      

 

استفاده می کنند و این لباس دار شھری تک تیراندازان از لباس استتار ریش ریش و زد و خوردھای جنگ در 

در تا جائی و استتار کند  از دید نیروھای متخاصم پنھانرا  موضع مخفی تک تیراندازکامل استتار باید بھ طور 

این موضع د و نبھ وجود آن پی نبر و شان ندھندن نآ بھنیروھای متخاصم توجھ توسط شدن  صورت مشاھده

                         .ھر لباس استتار مناسب می باشدفلسفھ این  ،متخاصم نیاید نیروھای مخفی بھ دید و چشم 

بھ خود جلب می بیشتر شما در درگیریھای شھری و بحبوحھ جنگ چھ چیزی نظر نیروھای متخاصم را  نظرب

کس توجھ نمی کند بنابراین برای لباس استتار تک تیرانداز ھیچ  مسکینافراد  کھنھالبتھ بھ لباس کثیف و  ؟کند

یگردد برای این منظور از سفالت خشک استفاده مآدر درگیریھای شھری از رنگ خاکستری و متمایل بھ رنگ 

 برای و سفالت استفاده میگرددآشبیھ بھ  تیرهبھ رنگ خاکستری متمایل نواری و یا چھار گوش تکھ پارچھ ھای 

تا جائی کھ کامل تر شدن لباس استتار تک تیرانداز بر روی این لباس دوده ،آب آھک و خاک آجر می مالند کھ 

استتار را در درگیریھای شھری طور درست می کنند کھ بھ شکل لباس  افکند یھیچ کس نخواھد بھ آن نظر

،در نبرد شھرھا گاھی اوقات تک تیرانداز مجبور بھ جنگ تن  باشد دوختھ شده  آستینھای بلند وباکاپشن بلندی 

در خورد وو زدنبرد مناسب و  میباشدکمتر دست پا گیر و این لباس استتار  بھ تن با نیروھای متخاصم میگردد  
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استتار و استفاده صحیح آن در جبھھ ھای جنگ و نبرد                                                                                 )تک تیرانداز (" sniper "نایپراس

کھ از  شھری اگر با لباس استتاری در گیریھایدر  جنگ و نبردتک تیرانداز در حین نیروی  میباشدشھرھا 

صورتش را ھم در زیر ماسک پنھان درست کرده و از آن استفاده کند و  )بور( زردسیاه و ، اکستریخ رنگھای

" ساختمانھای خالی ،در زیر زمینھا، سقف منازل و مکانھای تقریبا کند و در مکانھای مانند خرابھ ھای مسکونی،

بعضی  .شودتوسط نیروھای متخاصم مشاھده نمی "عمالموضع مخفی کمین تھیھ کند نیمھ تاریک خالی از سکنھ 

 ھب استبینی  در مکانھای کھ غیر قابل پیشو در مبارزه با تروریستھا در شھرھا  پلیس اوقات تک تیراندازان

و  حفر کرد زمین را تواننمی " مثال شودتھیھ موضع مخفی کمین برای آنھا سخت می کھ بر میخورند  مشکالتی

 چنین مکانھای مانند فرودگاھھا دونشکھ در پناه آن پنھان ھم وجود ندارد عوارضی " ضمنا در آنجا پنھان گردید و

، برای این زده و ھواپیما و مسافران را بھ گروگان میگیرندکھ تروریستھا در آنجا دست بھ عملیات تروریستی 

رند و خود را بھ نظر میگیدرکی ساختمان یتک تیراندازان موضع مخفی را در نزداز منظور گروھی دیگر 

برای این منظور آنھا از شکلی استتار می کنند کھ تروریستھا میل بھ دیدن موضع مخفی آنھا پیدا نمی کنند 

الستیک اتومبیل  تفاده می کنند تک تیراندازسخود امخفی کمین برای موضع .......الستیک کھنھ اتومبیل و امثالھم

  ھم برای و یک منفذ کوچکی راد نپوشان میرا با جلیقھ ضد گلولھ را بھ دو قسمت مساوی تقسیم کرده و داخل آن

)    نشان داده استبا الستیک کھن اتومبیل در عکس زیر موضع مخفی کمین تک تیرانداز را (

  



٩٤ 
 

جنگ و نبرد                                       استتار و استفاده صحیح آن در جبھھ ھای                                           )تک تیرانداز (" sniper "سنایپرا

                                                                                                                               

تیک از دید تروریستھا روی آنرا و برای پنھان و مخفی کردن الس ندنست می کشلیک گلولھ در جداره الستیک در

بانی ه در جداره ورق ھم منفذی برای دید "می پوشانند و حتما)ازبستی و مشابھ  اتصفح (صفحھ ای از فیبر با 

ستم  ساده را در گاراژ و جایی دیگر نگھ داری می کنند و در تمام این سی .تک تیرانداز در نظر میگیرندنیروی 

نوع قرار می دھند این تروریستھا موضع  ینزدیکدر ھای دودزا آنرا در محل و نجک رصورت لزوم  در پناه نا

در قرار داشتن جلیقھ ضد گلولھ " ضمنا را بھ خود معطوف نمی کند وموضع مخفی نگاه ھا و چشمان تروریستھا 

             .تک تیرانداز جلوگیری می کندنیروی برخورد گلولھ بھ اصابت و از  داخل جداره الستیک اتومبیل

تک تیرانداز خیلی مفید می باشد اگر آنرا بر عکس کرده و تمام ریشھ ھایش نیروی برای بطور کلی لباس استتار 

، از لباس  کندگرم میزمستان را در ھوای سرد بدن تک تیرانداز این لباس  با بر تن کردنرا بھ داخل بر گرداند 

کمکی استفاده کرد در کل این لباس در مناطق سردسیر " خصوصاماستتار می توان بھ مثابھ پتو و یا زیر انداز 

در داخل آن می توان اسلحھ و وسایل تک تیرانداز را قرار داد تا در حین حرکت  ،کندتیرانداز می  تک زیادی بھ

لزوم  صورتدر) تیپ گاھواره ( ، از لباس استتار می توان بھ شکل ننوبھ آنھا آسیبی وارد نگردد جابجائی و

تک تیرانداز در  شدنو مخفی  شدنتمام این موارد باید پنھان اضافھ بر استفاده کرد  تک تیراندازی استراحت برا

گروه تجسس و با تجربھ ی از نیروھای پیر یک .نیروھای متخاصم را نباید از یاد برد داز دی در زمان جنگ پناه آن

بھھ جنگ روسیھ سفید نیروھای آلمانی در ماه روسیھ و بازمانده از جنگ جھانی دوم  روایت میکرد کھ در ج

آوریل و فصل سرمای پایانی زمستان وی را مجبور بھ عقب نشینی بھ منطقھ ای باتالقی کردند نیروھای آلمانی 

این نیم کره شمالی می دانستند در این باتالق ھیچ گونھ مکان خشکی وجود ندارد و در آبھای یخ زده زمستان 

 هبا استفاده از لباس استتارش در میان چند درخت ننوی درست کرداو اھد رفت اما نیروی روس از بین خو

نیروھای آلمانی از تا کھ ورد، میاو بھ مدت یک ھفتھ در داخل ننو و در میان باتالق و آبھای سرد دوام  )گاھواره(

از آنجا جان سالم  واند زندهمی ت آنھا حتی نمی توانستند حدس بزنند کھ یک نفرمیکنند عقب نشینی منطقھ نبرد  آن  



٩٥ 
 

استتار و استفاده صحیح آن در جبھھ ھای جنگ و نبرد                                                                                 )تک تیرانداز (" sniper "سنایپرا

از آن سپس و  ماندهباقی دیگر در آن ننو روس برای اطمینان خاطر چند روز تک تیرانداز ببرد نیروی  بدر

   .  دمی شوخارج سرد باتالق 

 

)را نشان داده استنیروی تک تیرانداز و ھمقطارش دوربین و لنز اسلحھ اسلحھ و بخوبی استتار  باالدر تصویر (   

  

     )را نشان می دھدرت و گریم صو Ghilieدر تصویرھای باال  نیروھای تک تیرانداز با پوشش استتار ریش دار شده (



٩٦ 
 

استتار و استفاده صحیح آن در جبھھ ھای جنگ و نبرد                                                                                 )تک تیرانداز (" sniper "سنایپرا

                                                                                                                             

 تک تیرانداز رانیروی مخفی کمین قرمز موضع  مافوق صوت و مادون کھ با امواجساختھ شده اند دستگاھھای 

ا رگیلی توانائی پیدا کردن و ردیابی تک تیراندازی کھ لباس استتار اما پیدا می کنند  در مناطق جنگ و نبرد 

ندارند و نمی توانند موضع مخفی  وی را مشخص و ھویدا کنند و حتی دوربین ھای دید در شب پوشانده است را 

در صحنھ ھای نبرد  برای نیروھای تک تیراندازاین لباسھا استفاده از کارائی ندارند و  ھاھم در قبال این لباس

اغلب وسایلی موضع مخفی تک تیرانداز میگردند کھ باعث لو دادن چیزھای  در کل .برگھای برنده ای می باشند

نور دکمھ تک انعکاس و ساطع می کنند مانند  منعکسکھ در مقابل ھر گونھ تابش نوری از خود نور  ھستند

درخشش و  ان دیده میشودمتری درخشش ٣٠٠کھ در نور خورشید از فاصلھ وی تیرانداز و قسمتھای براق اسلحھ 

تک تیرانداز در پیروزی نیروھای یکی از علتھای  قابل دیدن می باشندبیشتری صلھ فا ازدوربینھای اپتیکی لنز 

         .میادین جنگ تعیین صحیح موضع مخفی کمین و استفاده از وسایل استتار برای خود و اسلحھ اش می باشد

)ی دھدتصویر زیر نیروھای تک تیرانداز را در لباس استتار مخصوص بخود و اسلحھ شان را نشان م   ) 

    



٩٧ 
 

استتار توسط تک تیرانداز در مناطق جنگی                                    ) لباس(اصول صحیح تھیھ پوشش                 )تک تیرانداز (" sniper "سنایپرا

                                                                                                                                 

جنگیدر مناطق  توسط تک تیرانداز استتار )لباس( پوششتھیھ  صحیحاصول   

و زبده خودشان اقدام بھ تھیھ و دوختن لباس استتار میکنند برای این  ایھ ھاغلب تک تیراندازھای حرف

د نصول سال را باید در نظر بگیرشرایط طبیعی منطقھ درگیریھا و ھمچنین ف" حتما انمنظور تک تیرانداز

اگر محل درگیریھا و موضع مخفی کمین تک تیرانداز در شھر، بیابان، کوھستان، تپھ ماھور، جنگل ، مناطق 

ل زمستان ،بھار، تابستان و پاییز باشد تھیھ و دوختن نوع لباس و رنگ آن اھمیتی زیادی وروستائی در فص

تیرانداز توسط  تھیھ لباس استتار برای نیروھای تک .دارد نھاآزندگی و جان و موفقیت و پیروزی برای 

شرکتھای در کشورھای امریکا،آلمان و روسیھ تھیھ میگردد ، اما تک تیرانداز حرفھ ای و زبده ھمیشھ خود 

 مناطق با  نبردجنگ و  ھمنطقھر در موجود  یطبیعرنگ زمینھ . می کنداستتار اقدام بھ تھیھ و دوختن لباس 

رنگ محیط و طبیعت خاکی کم زمینھ وت می باشد بطور مثال در مناطق بیابانی امتف نبردگ و جن دیگر

می  سیاهو در مناطق سردسیر و برفی سفید با خالھای ) در فصل تابستان و بھار(رنگ در مناطق جنگلی سبز

کی از و این ی بکندلباس استتار و تھیھ  نتک تیرانداز اقدام بھ دوخت باشد بھ ھمین دلیل بھتر است کھ خود

کھ باعث از و ایده ای  زمینھ لباس می باشد و دیگری استفاده از روشو مھم در تھیھ رنگ  و دالیلی نکتھ ھا

      .بین رفتن خطھای صاف لباس تک تیرانداز در مناطق جنگی و تبدیل آنھا بھ خطوط ناھموار می باشد

بھ دوختن و تھیھ چند نوع لباس استتار بھ شرح زیر برای  تک تیرانداز با وسایل اولیھ می تواند اقدامنیروی 

                                                                                                                          :خویش بکند

  تھیھ لباس استتار کامل شامل کاپشن و شلوار -

ن و گرمکنتھیھ لباس استتار شامل کاپش -  

  "پانچو"تھیھ لباس استتار بھ شکل   -



٩٨ 
 

استتار توسط تک تیرانداز در مناطق جنگی                                    ) لباس(اصول صحیح تھیھ پوشش       )تک تیرانداز (" sniper "سنایپرا

        

ھ انجام رساندن صحیح عملیات اھمیت و دقت در تھیھ لباس نیروھای تک تیرانداز در مناطق جنگی بستگی ب

دوختن و تھیھ  برایو سالم رسیدن بھ پایگاه نیروھای خودی می باشد و این مستلزم دقت و حوصلھ فراوان 

.                                  کھ در حقیقت بھ مرگ و زندگی نیروی تک تیرانداز ھم بستگی دارد استتار استلباس 

و ھمچنین سھ  استفاده کردیک لباس نظامی کھنھ زیپ دار از  دمی توانیرانداز تک ت برای تھیھ لباس استتار

نمونھ پارچھ با رنگھای متفاوت ھم رنگ زمین طبیعی منطقھ نبرد و مقداری ھم طناب کنفی تھیھ نمود، اولین 

                                                                               .                کاری  کھ باید کرد بھ باالی لباس نظامی باید کاله کاپشن را دوخت و وصل کرد

کاپشن بھ لباس نظامی ظاھر و شکل اصلی لباس نظامی تغییر کلی می کند و این باعث تغییر کاله با دوختن 

                                                                                     .بدن تک تیرانداز در آن تا کمر یک تیکھ میگردد شبح و شمایل لباس می شود

  )این موضع را نشان داده اند تصاویر پایین(

  

قطعات بریده شده ناھموار با قیچی  بھ لباس می کنیم،کوچک در مرحلھ بعد شروع بھ دوختن تکھ ھای پارچھ 

  .آماده می کنیمو تھیھ را شده در باال تکھ ھای لباس تریشھ ھای پارچھ ای با رنگھای گفتھ 

   



٩٩ 
 

استتار توسط تک تیرانداز در مناطق جنگی                                    ) لباس(اصول صحیح تھیھ پوشش                 )تک تیرانداز (" sniper "سنایپرا

        

  

 متغیرمیسانتی متر  ۶٠تا ٣٠ ازھا سانتی متر و طول آن ٣٠تا  ١٠عرض این تکھ پارچھ ھا باندازه ھای 

  باشند، درزھای تیکھ پارچھ ھای دوختھ شده باید بھ شکلی در روی لباس دوختھ و قرار بگیرند کھ در حین

  .باشندو آویزان زمین  عمود بر سطحایستادن نیروی تک تیرانداز با دستان آویزان این تکھ لباس ھا 

  

در تک تیرانداز را نیروی استتار  وباید رعایت گردد  ھالباس گونھکھ در دوختن اینو نکاتی  یکی از موارد 

 در روی کاپشن، شانھ ھا، پشت و کمر وکوچکی پارچھ ھای تیکھ کند دوختن میکامل موضع مخفی کمین وی 

لباس و تھیھ در دوخت کھ باید  ھستند نکات مھمیگفتھ شده  درمواتک تیرانداز می باشد این لباس استتار  سینھ

  .گرددمیویر پایین اتصمانند  آماده شدن پس از دوخت واستتار شوند و شکل لباس ت رعای

 



١٠٠ 
 

استتار توسط تک تیرانداز در مناطق جنگی                                    ) لباس(اصول صحیح تھیھ پوشش                 )تک تیرانداز (" sniper "سنایپرا

        

 

و باید آنھا را بھ قسمتھای کوچکتری تقسیم ی لباس سپس وبر ربزرگ  ھای ارچھپس از دوختن تمامی تکھ پ

 :شکل زیر مانند) سانتی متر ١- ۴با عرض " تقریبا(کردباید قیچی 

 

و ھرچھ این تکھ ھای پارچھ ناصاف تر  صاف قیچی کردرا تکھ پارچھ ھای لباس کھ ندارد  لزوم حتمی البتھ

شود میسعی  و تھیھ آن اصم را می کنند پس از اتمام دوخت و دوز لباسباشند کمتر جلب توجھ نیروھای متخ

 در مناطق جنگلی خھای کلفت کنفی ھم دوختھ شود کھ در صورتی لزومدر روی این لباس حلقھ ھای از نکھ 

                  .اضافھ کند خودو برگ درختان را برای استتار  تک تیرانداز بتواند در این حلقھ ھا شاخھیروی 

                    



١٠١ 
 

استتار توسط تک تیرانداز در مناطق جنگی                                    ) لباس(اصول صحیح تھیھ پوشش                 )تک تیرانداز (" sniper "سنایپرا

) در تصویرھای پایین لباس تھیھ شده استتار توسط نیروی تک تیرانداز  را نشان میدھد(     

       

  )شاخھ ھای درختان را وصل کرده است شلباس استتار خود درروی در موضع مخفی تک تیراندازنیروی در تصویر ھای پایین (
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استتار توسط تک تیرانداز در مناطق جنگی                        ) لباس(اصول صحیح تھیھ پوشش                     )تک تیرانداز (" sniper "سنایپرا

 

خود البتھ تک تیرانداز حرفھ ای کھ در مناطق جنگی قصد عملیات نظامی را دارد باید برای تھیھ لباس استتار 

                                                                                        :شرایط زیر را مد نظر قرار دھد

رانداز باید از گیاھان و بوتھ ھای موجود در طبیعت اطراف برای استتار در موضع مخفی کمین تک تی –

      .                                                                                    کاملتر بھ لباس خود اضافھ کند

و ماسکی برای تکش و کاله است از دسبھتر وی برای قسمتھای باز بدن تک تیرانداز مانند دستان و صورت  –

                                       .                دنطبیعت منطقھ کمین استفاده کبا ھمرنگ کھ صورت  شپوش 

در حین تھیھ لباس و دوختن تکھ ھای پارچھ رنگی سعی شود کھ این پارچھ ھای رنگی بصورت مساوی و  – 

                                         .             کندبنیروھای دشمن را  برابر دوختھ نشوند کھ کمتر جلب توجھ

 یداخلکمین بھتر است برای مناطق سردسیرالیھ  با توجھ بھ دوخت این لباس و استفاده آن برای موضع مخفی –

.را گرم نگھ دارد بدن نیروی تک تیراندازشود تا دوختھ  مخصوصعایق  ھای پارچھاز جنس آن   
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استتار توسط تک تیرانداز در مناطق جنگی                                    ) لباس(اصول صحیح تھیھ پوشش                 )تک تیرانداز (" sniper "سنایپرا

    )    استتار تک تیراندازان دوختھ شده را نشان می دھد ریش ریش آویزان شده کھ در روی لباسپایین پوشش تصویر  در ( 

   

ھای حرفھ با تک تیراندازمی باشد کھ   "گیلی"درختی و یا بھ نام لباس  یاستتارلباس استتار تھیھ لباس  نوع دیگر

 یا بوتھ ھای متحرک چونلباس پا(   "پانچو"د اقدام بھ دوختن لباس ریشھ داری شبیھ لباس نمی توانکمی حوصلھ 

 جنس پالستیک نمونھ آن کھ از یک در زمان ریزش باران از و در ارتش ھم د خانمھا استاشبیھ لباس مانتو گش

                                                                    .بکندابتدائی  الزمبا وسایل ) شود استفاده میمی باشد 

)       شدهآماده  تک تیراندازکھ توسط  ریاستتا در سمت چپ نمونھ لباسولباس گشاد پانچو خانمھا ویرزیر،سمت راست اتصدر (
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استتار توسط تک تیرانداز در مناطق جنگی                                    ) لباس(اصول صحیح تھیھ پوشش               )تک تیرانداز (" sniper "سنایپرا      

  

می باشد کھ در روی آن " پانچو"ھای تھیھ لباس استتار تھیھ لباس استتار بھ شکل  از ساده ترین طرح یکی

تک یا بوتھ ھای متحرک  Ghilieپوشش استتار ریش دار شده تکھ ھای پارچھ دوختھ می شود کھ بھ آن 

ریش لباس استتار این از  ی ھمتن می شود،استفاده ھای زیاد راین لباس براحتی ب ھم می گویندتیراندازان 

الزم است کھ گیلی برای دوختن وتھیھ لباس استتار .ان کردپانچو برای موارد دیگر می توو یا  Ghilieدار 

برای را باشد بھتر است مقداری از این تور  زیادتور اندازه مقدار اگر تور شبیھ تور ماھیگیری تھیھ کرد 

    اندازه تور" تقریبا استتار گذاشت، برای تھیھ شلوارھم و قسمتی دیگر  کردمصرف استتار روپوش لباس 

          الزم است و اندازھای منفذھای چھارگوش تور ازکافی و ر برای دوختن لباس استتار مت١/۵ ×٣- ۴

می توان از گونی ھای اگر توری با این مشخصات در دسترس نبود  دنسانتی متر مناسب می باش ۵/٢- ٢تا  ١

و برای  ه کردخاکی رنگ با منفذھای درشت کھ برای حمل سیب زمینی از آنھا بھره می برند استفادکنفی 

عدد از این گونیھا را تھیھ کرد نخھای استفاده شده در این نوع گونی  ۶تا  ۵دوختن لباس استتار نیاز است کھ 

مناسب است از  ھاگونیاین نوع د و برای رنگ کردن لباس استتار تھیھ شده از نھا نازک و نرم می باش

استفاده شود البتھ در ھنگام خرید رنگ الزم  رنگھای شیمیای سبز ، قھوه ای ،سیاه، زیتونی و زرد رنگ

برای دوختن لباس استتار و ریش ریش کردن آن ھم . رنگ خریداری میگرددمنطقھ ای است بدانید برای چھ 

در ر و میلی مت ١کلفتی  ھرنگ ب نیاز مبرمی بھ نخھا بافتنی کلفت پالستیکی می باشد و اغلب از نخھای سفید

میلی متر برای محکم تر  ٣-۵متر نخ کلفت بھ قطر  ٢۵می باشد و ھمچنین  خنمتر  ١٠٠بھ طول کل نیاز 

                                                                      . دوختھ شدن اطراف و گوشھ ھای لباس استتار و گره زدن آن الزم است

گونی ھای خالی سیب زمینی را باز کرده  Ghilie برای دوختن لباس استتارالزم پس از خرید و تھیھ وسایل 

نیروی از رنگ آمیزی  پسو  می کنیممناسب آمیزی  رنگرا اندازه مورد لزوم دوختھ و آن ھ و آنھا را ب

را می چھ لباسی کھ خود در نظر میگیرد مصرف برای از این پارچھ رنگ آمیزی شده آماده  تک تیرانداز

  در نظر میگیرم کھ نیاز تک تیرانداز بھ یک دست کاپشن با کاله و شلوار استتار می باشد "مثالان دوخت تو
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لباس مورد نظر تک تیرانداز باید پارچھ ای برای جلوی سینھ ، پشت کمر،آستینھا و کاله آماده وختن برای د

، اندازه پارچھ جلوی سینھ و پشت کمر لباس استتار بھ یک اندازه می باشند برای تھیھ این قسمت نیاز بھ  ردک

 .تیرانداز می باشد تکرابر قد ب ۵/١- ٢بھ اندازه تقریبی  یمتر و طول ١پارچھ ای است چھار گوش با عرض

 

 

                                                                                     :                     در نمونھ ھای باال

محل در نظر گرفتن برای سر و دوختن کاله کاپشن تک  - ۴محل کوک دوخت  - ٣پشت کمر  - ٢جلوی سینھ  -١

.   می باشدتیرانداز   
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 میگرددتھیھ سانتی متر  ۴٠ با عرضسانتی متر و ۶٠- ٧٠طول با چھ پارتکھ آستینھای لباس تک تیرانداز از دو 

دوختن آستینھای لباس استتار آسانتر از ھر قسمت دیگری می باشد آنھا را مثل دو تکھ چھار گوش از پارچھ 

                                                                         .میدوزندسپس آنھا را بھم گونیھا قیچی کرده و 

دوختھ می شود برای یک بھ شکل چھار گوش  ھا وبرای دوختن کاله لباس استتار از چھار تیکھ از پارچھ گونی

و برای سھ تکھ پارچھ چھار گوش )١شماره (  سانتی متر تھیھ کرده ٢٠×٢٠اندازه پارچھ بھ  قسمت چھار گوش

    .استفاده می گردد )٢،٣،۴ھای  شماره(سانتی متر  ٢٠×۴٠دیگر از پارچھ گونی بھ اندازه

 

بعد از  استفاده می شودو مناسب برای این منظور  متفاوتطبیعت رنگھای  در ختلفرنگھای متنوع  با توجھ بھ

ه آنھا را خشک کرده و یک مرتبھ جداگانھ آنھا را شستھ تا در ھنگام رنگ آمیزی نخھا با رنگھای انتخاب شد

   البتھ بھترین کار این است نخ را تھیھ و سپس ریزش باران لباس از خود رنگ پس ندھد استفاده لباس استتار و
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رنگرزی دارند شود و یا اینکھ اقدام بھ و یا کارگاھی  اقدام بھ رنگ آمیزی آنھا توسط کسانی کھ مغازه ھا

  .شود یاز مغازه ھای نخ فروشخریدن نخ رنگ شده آماده 

  

  )نشان داده استھستند را دوختن لباس استتار  کھ مناسبباال نمونھ نخھارا با رنگھای متفاوت تصویر(

بعد از تھیھ و رنگ آمیزی نخھا قسمت بافتن نخھای ریش ریش شده لباس استتار بر روی تور شروع می شود 

و  کنیماز میز نقشھ کشی و یا از میز اتو استفاده کرد توری را بر روی میز پھن می  است برای این کار بھتر

تای  ۵یا ۴می کنیم ،اول نخھا را بھ صورت تعدادشروع روی میز می باشد لباس در ھ کبر روی قسمتی کار را 

با طول مساوی آماده می کنیم و آنھا را بصورت جفتی کنار ھم می گذاریم باید اقرار کرد سخت ترین و مھم 

از ز را ترین قسمت لباس استتار ھمین قسمت وصل کردن و دوختن نخھا بھ آن می باشد کھ جان تک تیراندا

بنابراین در تھیھ این قسمت باید دقت  ددر میادین جنگ استتار و پنھان میکنکمین موضع ھای مخفی خطرات در 

           .فراوان کرد برای دوختن این قسمت نکتھ ھای مھمی است کھ فوت فن مخصوص بھ خود را دارند

خارھای بوتھ ھای شبیھ س از آماده شدن لباس پطول نخھای برای بافت تور استتار نباید خیلی کوتاه باشند کھ 

این با موی بلند می گردد و " باب تیل"باشند کھ شبیھ بھ سگھای نژاد بلند نباید ھم کاکتوس می شود و خیلی 

  می شوند و مشکل این لباس ریش ساز مشکل نیروی تک تیرانداز  ینخھای بلند لباس در مناطق جنگی برا
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در و  میکنندنخھای بلند در حین حرکت و جابجای تک تیرانداز بھ ھر جایی گیر دار بلند در این است کھ 

                                    .تک تیرانداز ایجاد می کنندیروی ن برای یمزاحمتمناطق حساس جنگی دردسر و 

 ۵و۴و٣گره زدن استفاده میگردد برای انتخاب نخھا ، خاص برای گره زدن نخھا بر روی تور از یک روش 

                                          .کنند ھر گره استفاده میه و با آنھا برای را تھیھ  و آماده کردعدد رشتھ نخ از یک رنگ 

البتھ بھتر است شروع گره ھا را با رنگ  ندتمام سطح توری را بھ شکل یکنواخت با این گره ھا می پوشان

گره ھای رنگی بعدی را با  گیرد،انجام ای کھ تیرانداز در آنجا درگیر جنگ می باشد اصلی طبیعت منطقھ 

دوباره شروع بھ گره باید و تمام شود  ردیفیم تا اینکھ گره می زن یاولردیف سانتی متر از ٩- ١٠فواصل 

کنیم با رنگ نخ اولی تا الی آخر ادامھ می دھیم، البتھ تکنولوژی گره زدن در این است کھ اول ھای بعدی میزدن

  .سانتی متری تقسیم کرده و در گوشھ ھای این مربع ھا گره ھای نخ را می زنیم ١٠در١٠تور را بھ مربعھای 

  

  

  

  

  

  

  

  )باال نمونھ گره ھای نخی را با رنگھای متفاوت در روی سطح تور نشان داده استتصویردر(

و یا ریش ریش شده ھم " بوتھ ھای متحرک" ھر کاری فوت وفن مخصوص بھ خودش را دارد و در تھیھ لباس

و جھت  م شوندباید انجاچنین می باشد ، در حین آماده کردن این لباس زدن گره ھای از پایین بھ سمت باال 

  د و برای نخواب گره ھای بھ سمت پایین می باشد و گره ھای بعدی ھم بھ ھمین ترتیب بھ سمت پایین می باش
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روی آستینھا از روی کف دست تا شانھ ھای گره می زنیم و گره ھای روی کاله از پشت گردن برای تھیھ  گره 

                           .تا روی پیشانی و برای قسمت بدن از پاھا تا گردن در روی سطح تور گره ھا را باید زد

تک تیرانداز آنرا چندین بار بھ تن  می کند تا اگر  )گیلی(" بوتھ ھای متحرک" بعد از آماده شدن لباس استتار 

  .بر طرف گردانداز روی فرصت آنرا مشکلی دیده شود 

  )نشان داده است را )گیلی( زیر چند نمونھ از لباسھای استتار بوتھ ھای متحرکتصویر ھای در(
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در کشور روسیھ ھیچ کارخانھ و تولید کننده ای پوشش رویھ لباس استتار و یا ھمان لباس گیلی را برای 

 استعلت این شاید بھ و )فرم استتار زیرین را تولید می کنند و لباسفقط (تھیھ نمی کند نیروھای تک تیرانداز 

 شوندتولید بھ تعداد زیادی این نمونھ لباسھا توسط کارخانھ جات اگر و مخصوص باشد  کھ این لباس باید تک

تھیھ و دوخت لباس بر عھده ای نیروھای بنابراین می کنند را شناسائی این لباسھا  بھ سرعتنیروھای متخاصم 

بکنند و برای تھیھ این لباس خود تک تیرانداز با توجھ بھ طبیعت این لباس را تھیھ باید کھ  استتک تیرانداز 

  .زنددوخت لباس استتار خویش می  و دست بھ تھیھ شرایط محل و منطقھ نبرد

  )نشان داده استزمستانی و لباس گیلی مخصوص مناطق جنگلی را  استتار پوششرا با  تک تیراندازنیروھای تصویر زیر در(

  

در روی جا لباسی باید لباس را استفاده نمی کند " موقتا Ghilieباس استتار بوتھ متحرک از ل تک تیرانداز اگر

او را بصورت مچالھ شده جمع کرده و در جایی قرار دھد  شودسعی ننخورد و و شکل او بھم گذاشتھ کھ فرم 

یابد فراموش کرد کھ او را خشک و آویزان کند ، نباید اگر لباس استتار مذکور در زیر باران قرار گرفتھ است 

حرکت و جابجایی با سرعت زیاد و یا بھ شکل دویدن در جنگل و مناطق پر درخت با این لباس مشکل می باشد 

  .حرکتش بھ آھستگی صورت گیرد بایدبرای این کار درست نشده است تک تیرانداز با این لباس این لباس و 

  



١١١ 
 

استتار توسط تک تیرانداز در مناطق جنگی                                    ) لباس(اصول صحیح تھیھ پوشش                 )تک تیرانداز (" sniper "سنایپرا

  

  )میدھدنشان را  تک تیراندازان را با لباس استتارو سمت چپ یک نمونھ پوشش لباس استتار سمت راست تصویر زیر در(

   

ھنگام رفتن بھ ماموریت و نشستن در موضع مخفی کمینش  عد از آماده شدن لباس استتار تک تیرانداز درب   

 بکندو گریم باید قسمتھای باز بدنش را مانند صورت ، دستان ،گردن و گوشھایش را پوشانده و استتار " حتما

الزم است کھ حالت روشن تری بھ را د نقسمتھای از صورت تک تیرانداز کھ سایھ دار می باشبطور کلی 

و قسمتھای از صورت را کھ برجستھ می باشند مانند پیشانی، گردن گوشھا و بینی  )وندرنگ ش( خود بگیرند 

را کھ روشن می باشد باید رنگ تیره زد و اگر تک تیرانداز برای ماموریت بھ مناطقی با شرایط طبیعی زیر 

  :برود باید از رنگھای مناسب برای استفاده قسمتھای باز بدنش استفاده کند

  .اگر در مناطق جنگلی بھ ماموریت و کمین میرود از رنگھای تیره و روشن سبز استفاده گردد -١

  . اگر در مناطق برفی بھ ماموریت و کمین میرود رنگ سفید و خاکستری استفاده گردد  -٢

  .  اگر در در مناطق بیابانی بھ ماموریت و کمین میرود از رنگ قھوه ای و خاکی استفاده گردد -٣

در تمام  رم نقاشی ھای رنگی استتار روی صورت تک تیرانداز باید با خطھای کلفت بھ حالت غیر قرینھ ایف

  ھمراهداشتھ باشند ، بھتر از ھمھ استتار و نقاشی صورت تک تیرانداز با خطوطی ترکیبی و ادامھ صورت 
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طبیعت  پذیرد، و ھیچ وقت نباید تک تیرانداز از رنگھای کھ در میدر روی صورت انجام لکھ ھای خالدار با 

وی فاده موقعیت در صورت استاستفاده کند  شکمینبرای لباس استتار خود در موضع مخفی وجود ندارد منطقھ 

از سوی نیروھای متخاصم زیاد وی ده شدن ھو خطر مشا شودبرای نیروھای متخاصم قابل دیدن و مشاھده می 

  .کندخوداری است نامتقارن با طبیعت محل کمین کھ باید از رنگ آمیزی " میگردد او حتما

  

                                                   )نشان می دھدج و معوج بصورت خطوط کباال استتار و رنگ آمیزی صورت تک تیرانداز را  تصویر در(

کھ درختچھ ھای کوتاه و یا بیشھ زار تعیین کند در جایی را تک تیرانداز موضع مخفی کمینش  نیروی  اگر

 یوجود داشتھ باشد اغلب از روپوش یک تیکھ و سرھمی بر تن استفاده میکند و در روی آن روپوش گره ھا

کھ تا در درون آنھا شاخھ ھای کوتاه درختان و یا بوتھ ھای کھ در  می شودکوچک و یا جیبھای کوچکی دوختھ 

.                                                                                              بگذاردرا منطقھ اختفای کمین وجود دارد 

را در ھر محل و منطقھ ای در شب  اششدن خود و اسلحھ  ءتوانائی استتار و اختفا تک تیرانداز باید آموزش و

بان متخاصم ه سال را داشتھ باشد تا توسط نیروھای دیددر فصول مختلف و روز ، در ھر موقعیت آب و ھوایی 

  .و موقعیت کمین وی تعیین و مشخص نگرددنشود دیده 
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  )نشان داده استبا خطوط نامتقارن انداز را باال استتار و رنگ آمیزی اسلحھ  تک تیرتصویرھای  در(

  :دھیمرا شرح می  انساده تک تیرانداز ءچند مورد از نکات استتار و اختفادر اینجا 

ھدفھای پرنده بھره از متخاصم برای مشخص کردن موضع کمین استتار و اختفاء تک تیرانداز نیروھای اگر 

مای شناسائی دشمن را تشخیص دادید خیلی سریع بھ د ھمینکھ تک تیرانداز صدای نزدیک شدن ھواپینببر

در نزدیکی خود مانند ساختمان و یا درختانی کھ سایھ  ءندازد تا محلی برای اختفاابیباید اطراف خود نظری 

آن سایھ ھا بھتر است بھ آھستگی برای رفتن بھ و  شود تا بتوان در سایھ آنھا پنھان ردهکایجاد کنند را پیدا 

و بھ تنھ درخت و یا بدنھ ساختمان چسبیده تا توسط ھواپیمایی شناسائی دشمن  برودزیر درخت ھ حرکت کند و ب

می گویند از این روش تک تیراندازان برای  "اختفاء در سایھ" بھ این روش در زبان تک تیراندازان.دیده نشود

ھیکل انسان از خود سایھ شناسائی نشدن توسط گشتی ھای زمینی دشمن در روز و در شبھای مھتابی وقتی کھ 

  .      ایجاد میکند و این سایھ باعث شناسایی تک تیرانداز توسط دشمن میگردد استفاده میگردد

پرنده صورت گیرد و نیروھای متخاصم موضع ھوایی بانی نیروھای متخاصم از ھوا توسط وسایل ه اگر دید

تک نیروی اختفاء وی وجود نداشتھ باشد در اینجا مخفی تک تیرانداز را شناسایی کنند و محل سایھ ای ھم برای 

تک تیرانداز ھمیشھ باید بداند کھ انسان در حال .  تیرانداز باید خیلی سریع در روی زمین نشستھ و یا درازبکشد

  قرار میگیرد اگر امکان داردحرکت و جابجا شدن در میان اجسام ثابت بھ سادگی مورد شناسایی ھوایی 



١١٤ 
 

استتار توسط تک تیرانداز در مناطق جنگی                                    ) لباس(اصول صحیح تھیھ پوشش                 )تک تیرانداز (" sniper "سنایپرا

  

با پوشیده شدن بدن شکل و قیافھ  بپوشاند، ستتک تیرانداز باید روی خود را با ھر چیزی کھ در دم دست او

  .مورد شناسایی و تشخیص از طریق ھوا قرار میگیردوی ن حالت کمتر انسان ھم تغییر میکند و در ای

بھ شکل محیط طبیعی اطراف خود می باشد  ھمرنگ شدنتک تیرانداز  ءیکی دیگر از روشھای مھم اختفا

در این روش تک تیرانداز باید آموزشھای مخصوص را ببیند ، تک تیرانداز باید در ھر شرایط و موقعیت 

  .سایل یافت شده موجود در طبیعت برای اختفاء شدن خود استفاده کندطبیعی و از ھر و

گودال ، کانال ، تپھ  ، پشتھ ، خندق و یا گودال بوجود تمامی عوارض طبیعی و مصنوعی در منطقھ مانند 

 بینبرای اختفاء از دید چشمھای تیز یمناسبآمده از انفجار بمب و یا گلولھ توپ برای وی می تواند محلی 

و ھمچنین ھرگونھ وسایل در مسیر  قرار گیردھای متخاصم باشد و کمتر مورد شناسایی توسط آنان نیرو

تیرانداز مانند درخت ، بوتھ ، سنگ بزرگ ، دیوار و حصار و پرچین در نزدیکی  روستاھا و بھ طور کلی 

داز محلی مناسبی آن پنھان گردید برای تک تیرانپناه ھر گونھ عوارض طبیعی و یا مصنوعی کھ بتوان در 

  . وی از دید و شناسایی از سوی نیروھای متخاصم می باشد ءاختفا جھت

شرایط تک تیرانداز ھمیشھ باید بیاموزد چگونھ خود را با شرایط محیطی منطقھ ای جنگی وفق دھد و از آن 

کند و ھمچنین  ببرد او باید بداند در کدام مسیرھا حرکتو استفاده  برای رسیدن بھ ھدف و مقصود خود سود

در جاھایی کھ دشمن بھ راحتی می تواند متوجھ حضور وی گردد و و از رفتن و حرکت در مسیر جاده ھا 

و در جاده ھا  کندانب احتیاط را رعایت ورا شناسایی کند پرھیز کند حتی در شب ھنگام باید ھم حداکثر ج او

مثل نوار پارچھ ای ھنگام در شب وارض بدون عچون جاده کوبیده شده و صاف  ندنباید تردد و حرکت ک

 .سفید رنگی است کھ سایھ تیرانداز در روی آن بھ وضوح توسط نیروھای متخاصم دیده و شناسائی می گردد

عبور از جنگل ، کانال و مانند از مسیرھای منطقھ جنگ ونبرد تک تیرانداز باید برای حرکت و جابجائی در 

در حین  بتواندکند کھ در صورت لزوم بھ راحتی استفاده منطقھ د در موجودره یا در کل از عوارض طبیعی 

  .   استفاده کندخود از دید نیروھای متخاصم پنھان شدن برای از این عوارض  حرکت و جابجائی



١١٥ 
 

گی                                    استتار توسط تک تیرانداز در مناطق جن) لباس(اصول صحیح تھیھ پوشش                 )تک تیرانداز (" sniper "سنایپرا

  

  )تک تیرانداز را در طبیعت نشان داده استنیروھای استتار  پایین تصویرھایدر( 

  

تنھ درختان و سایھ آنھا برای پناه گرفتن در پشت تک تیرانداز در حین حرکت در جنگل می تواند از نیروی 

جنگل و بوتھ زارھا مناطق ھ بھ عوارض طبیعی زیاد در خود بھره ببرد، بطور کلی با توجو حرکت استتار 

در آنھا نسبت بھ محیط طبیعی باز مناسب و راحتر نیروی تک تیرانداز حرکت و جابجا شدن و علف زارھا 

تک تیرانداز حتی االمکان باید سعی کند از حرکت در زمینھا و محیطھای باز خوداری کند و نیروی  است

سر راه وی بھتر است این مسیرھا را دور بزند تا در محیط باز عوارضی بر چنیندر صورت پدیدار شدن 

                                               .                                                               ت و دید نیروھای متخاصم نرسدیبھ رو

بھ صورت خمیده از " ی در کناره جنگلھا و جاده ھا حتماتک تیرانداز باید در ھنگام حرکت و جابجائنیروی 

استتار گردد و  دپشت تنھ درختی بھ پشت تنھ درخت دیگری گذر کند تا در سایھ و تنھ درختان موجود بتوان

متخاصم قرار گیرد، ھیچ وقت او نباید بھ کناره جنگل و گشتی ھای بان ه دیدنیروھای کمتر مورد شناسائی 

انجام دھد درختان و پوشش و از پشت تنھ از داخل جنگل " حتماباید و نیروھای متخاصم را برود و شناسایی 

  .و در حین شناسایی در بین بوتھ ھا و سایھ تنھ درختان پنھان گردد



١١٦ 
 

                                  استتار توسط تک تیرانداز در مناطق جنگی  ) لباس(اصول صحیح تھیھ پوشش                 )تک تیرانداز (" sniper "سنایپرا

  

بھ شکلی کھ در میان انبوه  بروداز تنھ درختان باال  دبرای شناسایی می تواننیروی تک تیرانداز در جنگل 

درختان قرار گیرد و سعی گردد بیشترین انبوه شاخھ ھای درختان در پشت سر وی قرار و برگھای شاخھ 

  .ھای دشمن را از انجام دھد بی آنکھ دیده شودو از آنجا شناسایی نیرو داشھ باشند

  )نشان می دھدرا باالی درختان موضع مخفی کمین در تک تیرانداز را با پوشش مناسب استتار در نیروی تصویر زیر (

  

نباید  وقرار گیرد پوشش کم و برگھای در باالی درختان در بین شاخھ نباید ھیچ وقت تک تیرانداز نیروی  

شیند حتی در شب با نور کم سایھ ھیکل تیرانداز یا بنایستاد و ببدون برگ خشک و یا درختان در روی شاخھ 

از راه دور بھ راحتی توسط دشمن شناسایی می شود اگر درخت غلتیده است بھتر است در بین شاخھ ھای آن 

برگ تک  ھو یا شاخ انبنشیند و شناسایی را از انجام دھد او باید سعی کند از پنھان شدن در بغل تنھ درخت

ه نیروھای گشتی و دیدنظر جلب درختان بیشتر تک درختان موجود خوداری کند چون در میادین نبرد تک 

کمین وضع مخفی مبرای  یکھ از تک درخت شودناچار  اگر تک تیرانداز مجبور و.را می کنندبان متخاصم 

  نیروھای متخاصم گانه در مقابل دیددرختان استفاده کند آنوقت باید بصورت ایستاده و چسبیده بھ تنھ خود 



١١٧ 
 

استتار توسط تک تیرانداز در مناطق جنگی                                    ) لباس(اصول صحیح تھیھ پوشش                 )تک تیرانداز (" sniper "سنایپرا

  

تی اگر درخت کج و یا خمیده باشد را انجام دھد و حبھ سوی ھدف نشانھ گیری   بانی و یادیده قرار بگیرد و 

بھ ھمان فرم کجی درخت قرار گیرد کھ از دور بھ چشم نیروھای متخاصم بصورت ھم باید بدن تک تیرانداز 

                                                                                           .با تنھ درخت بنظر آید شده یکی

تیرانداز درجنگل قصد ایستادن را دارد باید سعی کند در جلوی تنھ درختان بزرگ بایستد  تکنیروی اگر 

  .دشمن میگرددو نظر نیروھای حتی در روز روشن تنھ درخت باعث استتار تک تیرانداز از دید 

  )نشان می دھدرا  درختیو تنھ بصورت ایستاده در روی شاخھ خوب و مناسب و تک تیرانداز را با لباس استتار زیر تصویر (

  

" اگر تک تیرانداز درجنگل قصد حرکت در میان درختان کوتاه قد را دارد کھ در دید دشمن قرار دارند حتما

و بھ " حتمابصورت ایستاده  تک تیراندازنیروی باید بصورت خمیده و یا سینھ خیز حرکت کند و حرکت 

و عمیق ھای تک تیرانداز در کانالجابجائی  حرکت و.رویت می شودبان دشمن ه نیروھای دیدتوسط راحتی 

  عمق در کانال بھ شکلی می باشد کھ اوحرکت صورت میگیرد و فقط بھ صورت ایستاده در مناطق جنگی 



١١٨ 
 

استتار توسط تک تیرانداز در مناطق جنگی                 ) لباس(اصول صحیح تھیھ پوشش                 )تک تیرانداز (" sniper "سنایپرا

  

ھا پنھان نگھ دارد و جایی کھ ارتفاع کانال  کوتاه تر از ه تمام قد تک تیرانداز را مخفی کند و از دیدباید کانال 

برسد اگر  یباید بصورت خمیده و سینھ خیز حرکت کند تا اینکھ بھ محلی مناسباو  گرددقد تک تیرانداز می 

نظری بیاندازد باید در جای این کار را کرد کھ در و خارج ھ محیط بیرون ب یتک تیرانداز می خواھد از کانال

و اگر در پشت سر داشتھ باشد پشت سرش بوتھ و علفھای بلندقدی و یا پشتھ ای زمینی باالتر از قد او قرار 

و  اگر زمینھ پشت سر تک تیرانداز آسمان می باشداین برای وی خطر آفرین می باشد  آسمان آبی باشدافق و

در  .شودو بطور یقین توسط نیروھای دشمن شناسایی می " سر گردن و ھیکل او در افق قرار گیرد حتما

تک تیرانداز باید سعی کند بصورت درازکش در طبیعی نیروی زمینھای مسطح و ھموار و بدون عوارض 

ردن منطقھ متخاصم را بانی و نظاره که ، تپھ کوچکی و یا ھر مانعی دیگری پنھان گردد و دید ھا پشت بوتھ

ھای ذکر شده بھ شکلی صورت دھد کھ توسط نیروھای دشمن رویت نگردد برای ھمین منظور  از پس مانع

و از کنار و  درپشتو ھمیشھ  باشدگر دشمن ه بانی و نظاره دید یوانعتک تیرانداز ھرگز نباید از باالی م

دھد و سر خود را بھ آھستگی حرکت دھد و حرکت  بانی را انجامه دیدباید مانع و یا در سایھ آنھا  یپھلو

                                         . تک تیرانداز توسط دشمن میگرددنیروی باعث شناسایی و گردن سریع سر 

در مزارع گندم و یا در محلی کھ علفھا روی ھم تلنبار شده اند و بھ ھم چسبیده اند و حرکت  تک تیرانداز باید

موقعیت اگر  ھدبانی نیروھا و جبھھ ای متخاصم را انجام ده و باید در سایھ آنھا بنشیند و دید شودن و جابجا

 شودبا حرکت سینھ خیز و یا نیمھ خیز بھ سرعت حرکت و جابجا " حتما ستدر مزارع باز قرار گرفتھ اوی 

درختان و ریشھ آنھا و یا تیرھای در سایھ تنھ او باید تا بھ محل امنی دور از دید و چشم نیروھای دشمن برسد،

  .خود قرار گیردمکانھای مناسبی برای مخفی شدن و دربرق و تلگراف و یا باقی مانده مصالح ساختمانی 

شبیھ بھ "تک تیرانداز باید در برابر موانع طبیعی کھ فرم ھندسی مشخصی ندارند بدن خود را بھ شکلی تقریبا

  سط دشمن بھ یک شکل واحد دیده شوند و بھ ھیچ وجھ تک تیرانداز و خم کند کھ از دور تو هآنھا در آورد



١١٩ 
 

استتار توسط تک تیرانداز در مناطق جنگی                                    ) لباس(اصول صحیح تھیھ پوشش                 )تک تیرانداز (" sniper "سنایپرا

  

در باید  کوھستانی تک تیراندازدر مناطق . وز دھدسریعی از خود برتند و حرکت  یمکانھا چنیننباید در 

سطح افق نباید حرکت کند چون کھ در سایھ سنگھا و درختان پنھان شود و بھ ھیچ وجھ در باالی کوه و پناه 

ھیکل تک تیرانداز در افق بھ راحتی توسط نیروھای دشمن شناسایی میگردد،او باید در میان انبوه بوتھ ھا و 

رکت کند چون حرکت حنیم خیز بصورت آھستگی و بدون ھیچ سروصدای و بھ آرامی و  علفھا و سنگھا بھ

و شمایل وی و وزش باد باعث بھ ھم خوردن تعادل و جنبش علفھا می شود و ارتفاع آنھا را تغییر می دھد 

با  حرکتی ھماھنگ ھاو بوتھ زار ھادر مناطق علفزارتک تیرانداز باید از دور برای دشمن ھویدا می شود 

ج علفھا داشتھ باشد در ھنگام شلیک گلولھ از اسلحھ اش حداکثر از ھر صدای بلند و اموحرکت جابجای و 

منظور صدای انفجار گلولھای توپ خمپاره و بمب، صدای حرکت (تا ند رسا موجود در منطقھ استفاده ک

حرکت تک تیرانداز باید  .رددگ صدای شلیک گلولھ اش خاموش و پنھاناینکھ  ........)ھواپیما و ھلیکوپتر و

او می تواند در  بدون پنجره خانھ ھای صورت گیرد و طرف در مناطق روستائی در پناه دیوارھا و سمت

منازل را بانی و یا نشانھ روی و شلیک را از مابین شکاف دیوار ه پشت دیواری پنھان گشتھ و از آنجا دید

تیرانداز سوراخی را در دیوار بوجود می آورد و از انجام دھد و در صورت نبودن شکاف در دیوار تک 

تک تیرانداز در ساختمانھای خالی از سکنھ  .انجام می دھدرا  آنانشناسائی ھدف و شلیک بھ سوی طریق آن 

و تخریب شده در بین نخالھ ھای ساختمانی و فونداسیون آنھا پنھان میشود و سعی می کند در سایھ آنھا قرار 

سر خود از نباید تک تیرانداز ھرگز نیروی . و نظاره گر نیروھای دشمن را انجام میدھدگرفتھ و دیدبانی 

در تاریکی و سایھ داخل ساختمان  آورد او باید بھ بیرونپنجره اتاق و محل زیر سقف خانھ ھای شیروانی 

م ساختمانی اگر تک تیرانداز در روی پشت با.بانی موضع نیروھای متخاصم را انجام دھده و دید مخفی شود

بانی ه و دیدگر قرار دارد باید در پشت سرش دود کش ساختمان و یا مانعی وجود داشتھ باشد و نظاره 

  . انجام دھدآنان در سایھ یا موضع متخاصم را از آنجا از بغل و کنار مانع و 
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و یا افق سنگ و یا خاکریز سطح موضع مخفی تک تیرانداز در شب ھنگام ھمیشھ باید در سطحی پایین تر از 

باید از موضع مخفی خودش گردد و تک تیرانداز  مشاھدهتا کھ کمتر توسط نیروھای متخاصم  دقرار گیر

      . ت کندیرورا بھ خوبی  ف خود و جبھھ نیروی متخاصماطرا

  

  

  )با مصالح ساختمانی نشان داده استدر موضع مخفی کمینش تک تیرانداز را  نیروھای باال استتار  تصویرھایدر(

موانع در پشت نباید انجام میدھد از را نیروھای متخاصم بانی ه دید وضع مخفیم تک تیرانداز ازنیروی اگر 

آنوقت تک تیرانداز از موانع مصنوعی باید  ندمواضع مخفی کو نتواند خود را در پناه آن قرار گیرد عی طبی

در تک تیرانداز و دیده بان کمکی وی وضع مخفی کمین اختفای م.برای پنھان کردن موضع خود استفاده کند

سایل ھمراه خود برای پیدا اکنون با پیشرفت تکنولوژی یک نفر بھ عنوان نیروی کمکی با و( مناطق نبرد 

ھدف  تاین فاصلھ بین تک تیرانداز یکردن ھدف و تعیین سرعت باد و تعیین مقدار گرمای ھوا و ھمچنین تع

از اھمیت  )شرکت می کند ھای شناسائی و ترورتوسط فرمانده گروه انتخاب و ھمراه تک تیرانداز در عملیات

می تواند از شاخھ ھای درختان ، بوتھ ھا ، وضع مخفی خود م ءبرای استتار و اختفا  او زیادی برخوردار است

  ھایو یا اینکھ می توان در خرابھ ھای ساختمانھای تخریب شده، در میان نخالھ  ندخاک ، گل و اشغال استفاده ک
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و از آنجا موضع متخاصم را نھ با دوربین دوچشمی  و پنھان شود ردهش را تعیین کیمخفی خوموضع ساختمانی 

نیروھای نظامی و یا تک تیراندازان در شب ھنگام در ( .و بلکھ با دوربین پایھ دار تحت نظر خود قرار دھد

بخوبی مادون قرمز توسط دستگاھھای دید در شب  در منطقھ دموجو ن مخفی شدن در پناه موانعمناطق نبرد بدو

کھ تمامی بدن نیروھای نظامی را می پوشاند تا  درست شده است البتھ لباسھای مخصوصی  ددنشناسائی میگر

دستگاھھای دید در  با فرادامکان شناسائی این ا پیدا نکند و و سرایت  بھ بیرون از لباس  انتشار ی بدن آنھاگرما

  .)کار می کنند سخت می باشد و تعیین گرما شب کھ با سیستم مادون قرمز

  

   

  )بھ کمین نشستھ اند لباس استتار کھ در میان بوتھ ھا و علفھا بااست ی باال متعلق بھ تک تیراندازانتصویرھای ( 
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   نامخصوص تک تیرانداز تمرین و ھدف گیری با اسلحھوآموزش 

ورزشکاران حرفھ ای و نیروھای ارتشی کھ عالقھ بھ تیراندازی و ھدف گیری با انواع اسلحھ  ثالی مسانک 

صد دارند نھ تنھا شلیک کردن را دوست دارند را ر بزرگ ھا اعم از ورزشی و نظامی با برد زیاد و کالیب

سیبل و یا ھمان ھدفی کھ آنھا در نظر گرفتھ اند مرکز بھ گلولھ و برخورد اصابت دقیق شلیک و " حتماالبتھ 

                                                                     .                                             آنھا می باشد ھاآرزوو از عالقھ 

را نصیب خود بھ ھدف و اصابت گلولھ کنند شلیک و  برای اینکھ افراد بھ درستی بھ ھدفی نشانھ گیری

زیاد و حبس نفس در سینھ جھت بدست آوردن خط شلیک نیاز بھ پایداری اسلحھ و تمرین د ،باید نگردان

ی کسانی کھ در وھلھ نخست شروع بھ کار البتھ برا داشتھ باشندمستقیم و چکاندن ماشھ در زمان مناسب را 

دردناک و خستھ کننده می باشد و  انمی کنند از نظر فیزیکی سخت و برخورد قنداق بھ شانھ تیرانداز

.                    حوصلھ ، تحمل و صبر می باشدھنر متاسفانھ راه دیگری ھم وجود ندارد،حرفھ تک تیراندازان داشتن 

تمام گفتھ ھای باال مانند داشتن صبر و حوصلھ ،ھدف گرفتن و چکاندن ماشھ اسلحھ بدست آمده از تجربیات 

                                                                          .   می باشدزان بھ اھداف مورد نظر تیراندا یشلیک و تیراندازدر زمینھ صد سالھ نیاکان ما 

استفاده شده از اسلحھ خان دار لولھ بلند ھمیشھ بر اساس متدھا و روشھای اصابت گلولھ بھ ھدف شلیک دقیق 

" و ضمنا جود نداردرشتھ ورزش تیراندازی می باشد و بھتر از این روشھا و متدھا روش دیگری ودر 

با نیروھای تک تیرانداز با اسلحھ ھای کالیبر کوچک و بزرگ ف اھدابھ سمت شلیک و نشانھ گیری 

                                                        .دنندارچندانی  تفاوت کارانورزشاز اسلحھ مخصوص ی روشھای شلیک تیرانداز

تیرانداز بستگی بھ تجربیات باقی مانده از نیروھای تک  اساس و فونداسیون شلیک و اصابت بھ ھدف توسط 

شلیک و اصابت در کل می باشد  گاھھای این رشتھآموزشو در مدارس یتیراندازصحیح گذشتگان و آموزش 

  . موزشھا و تمرینات مکرر می باشدو آ باقی مانده از سالھای زیاددقیق بھ ھدف مجموعھ از تجربیات 
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بیشتر آموزشھای کالسیک تیراندازی را کھ توسط تجربیات افراد و مربیان ھر چھ  یدوره تیرانداز کارآموز

و بیشتر آنھا بھ ھدف  گلولھ شلیک و اصابتنشانھ گیری و گذشتھ بدست آمده را رعایت کنند تیراندازی 

                                                   .                                                                        نزدیکتر و دقیقتر میگردد

با " بھ کار و بدست آوردن تجربیات کافی در رشتھ تیراندازی باید حتما برای شروع کارآموز تیراندازی

" تالش کند او با نشانھ گیری و چکاندن ماشھ اسلحھ این کار را مرتبا تمرین واسلحھ خالی و بدون فشنگ 

ن بھ شکلی کھ خیال کند در جان لولھ اسلحھ اش فشنگ حقیقی وجود دارد و در ھر تمرینی بدی دھدانجام باید 

این کار فقط بھ صرف تمرین می (انجام می دھند خالی نشانھ گیری و شلیک  ٢٠٠تا  ١۵٠صورت تیرانداز 

بھ درستی پی بھ آشنائی بھ  یتا لحظھ ای کھ ھیچ تیرانداز) باشد و نھ بھ لحاظ اقتصادی و مصرف مھمات

.                                                              استفاده کندای شلیک برنبرده است نباید از فشنگ جنگی و گرفتن صحیح آن را در دست کاربرد اسلحھ 

دست می دھد کھ ناشی است از شنیدن صدای  تیراندازبھ خاص در ھنگام شلیک با اسلحھ پر شده احساسی 

 )قنداق عقب نشینی( زدنلگد جرقھ ، دود و  ،)سوزد و منفجر نمی شودباروت می ( شدید انفجار باروت

کھ خالی از گلولھ و فشنگ می باشد و شلیکی گلولھ اما نشانھ گیری با اسلحھ  است اسلحھ بھ کتف تیرانداز

بدون فکر و ھراس موارد و اتفاق نمی افتد و تیرانداز بخوبی باال در آن موارد ذکر شده صورت نمی گیرد 

.                                                                                                                          زش داده شده توسط مربیان را بخاطر می سپاردآمو

ند بخوبی و بھ شکل صحیح می تواند نشانھ گیری کند او میداذکر شده در باال با روش  کارآموز تیراندازی

 سایت مکانیکی(اسلحھ را چگونھ در دست گرفتھ و بھ چھ شکل و بھ کجا از طریق شکاف درجھ و مگسک 

کند در و حبس را در سینھ حفظ خود نشانھ گیری کند و در ھنگام شلیک و فشردن ماشھ اسلحھ نفس  )اسلحھ

    .مربی حاضر در کالس می تواند خطاھای وی را تصحیح کند ءصورت اشتباه و خطا
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                                    :بگیردظر را در ن زیرباید موارد  تیراندازیرشتھ کارآموز تیراندازی شلیک و قبل از شروع ھر 

  .آنبھ  ومتعلقات چک کردن اسلحھ و لوازم -١

طرز قرار گرفتن پاھا و ایستادن درست در حالت تعادل و (قرار گرفتن بدن و صحیح  حالت درست -٢

  ).  شلیک با اسلحھ 

  .نگھ داشتن و حبس کردن نفس در سینھ -٣

  .اسلحھ )سایت مکانیکی(رجھ و مگسک نشانھ روی از طریق شکاف د -۴

                                                                                                       .کشیدن ماشھ اسلحھ -۵

  .)اسلحھ باید در محل نرمی قرارگیرد زیرین بدنھ(  قرار دادن اسلحھ در روی میز و یا محل مناسب -۶

  .)سیبل( بھ ھدف و دیدن محل اصابت گلولھ کنترل -٧

بھ تمرینات ذکر شده در باال را انجام داده و در مدت آموزشھای اولیھ می تواند  کارآموز تیراندازی بنابراین

انجام دھد و این نشانھ رویھا و شلیکھا را بھ را اسلحھ خالی  باتعداد زیاد شلیک و نشانھ روی مقدار و 

                                             .  دنصورت میگیر ھاشلیکنشانھ رویھا و کھ انگار از اسلحھ جنگی پر شده  صورتی باید انجام داد

نشانھ روی و چکاندن ماشھ اسلحھ  ٢- ٣تیرانداز بعد از مدتی کھ بھ اصول تیراندازی آشنا گردید بعد از ھر 

و از  گلولھ ھای جنگی بھ ھدف نشانھ روی و شلیک کند تا تمرینھای خود را بھ سرانجام رساند باید باخالی 

د و تک ننی تیراندازی استفاده می کگاھھاآموزشو در مدارس است کھ بھ مدت صد سال گفتھ شده این روش 

معروف ختگان مدرسھ روسیھ و فنالند و دانش آموکشورھای تیراندازان معروف جنگ جھانی دوم در 

استفاده میکردند خود تک تیرانداز  نیروھایبرلین آلمان ھمگی از این روش برای آموزش شھر تیراندازی 

 ھایحالت مانند ی دیگری راروشھا یدر اتحاد جماھیر شوروی دانش آموختگان مدارس تک تیرانداز

  جنگلھای روسیھدر باتالقھای فتن فروردرازکش در سرما و یخ بندان نیم کره ای شمالی و یا تا گردن 
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  شتھ، با توجھ بھ طبیعت منطقھ کشور روسیھ راه دیگری برای کارکخود می گنجانندتیراندازی  ھایتمریندر 

ی و تاکنون ھم از این روشھارد وجود نداآموزشگاه ھای تک تیراندازی روسیھ کارآموزان شدن زبده  و

، البتھ حالتھای روانشناسی فیزیکی بدن انسانھا باعث شوداستفاده میتیراندازی روسیھ در مدارس سخت 

کسب اطالعات و آموزشھای دیگری از نظر دریافت و  تیرانداز نیروی تیرانداز با نیروی میگردد کھ ھر 

 تیراندازی رشتھان کارآموزکھ داده شده است نشان سالھای گذشتھ تاکنون از .دنمتفاوت باش ھمفردی با 

خود را تیراندازی نباید ھر روز عملیات تیراندازی و شلیک گلولھ با اسلحھ را آموزشگاھھای  حاضر در

         .ھر روزه بھ آنھا اضافھ نمی گرددھای  نکرد از این شلیکچون ھیچ گونھ تجربھ ای د ھنانجام د

تک تیراندازی فقط در تمرین و شلیک گلولھ نمی باشد و با  آموزشگاھھایافراد کیفیت آموزش تیراندازی 

 .در کیفیت کار آنھا بوجود نمی آید یزیاد اتتغییربیشمار  ھای نشانھ روی و شلیک گلولھدر سعی و کوشش 

بھتر است یک روز در میان بھ مدت  افرادتمرین مناسب برای تیراندازی توسط  کھ تجربھ نشان داده است

این نیروھای کھ در آینده شلیک گلولھ توسط کھ تمرین  ساعت انجام گیرد، علت این کار در این است ٢.٥ -٣

                                                                                                            .   وارد می کند آنھابدن بارسنگین فیزیکی و فشار زیادی بر شوند قابلی تک تیرانداز باید نیروی 

 و شناسائی بانیده دیدر تمرینات (  مضاعف تشدید بصریفشار و بعالوه فیزیکی زیاد تحمل چنین بار 

، شودوارد می  یتیراندازکارآموزان بھ  )شود وارد می آنان نچشما ھب زیادی فشار نیروھای تک تیرانداز

                                       . داردنیاز بھ توانائی زیاد اعصاب و قدرت فیزیکی آنان  تمرینھای موجود در این آموزشگاھھاالبتھ 

ز بعد از سھ تیرانداکارآموزتحمل تمام این موارد برای ارگانیزم تیرانداز بیش از حد زیاد می باشد بنابراین 

وی بی حاصل بوده تیراندازی میکند و ادامھ کار و تمرین ساعت عملیات تیراندازی احساس خستگی مفرط 

آموزشگاھھای معتبر تک تیراندازی در کشورھای پیشرفتھ در  .ندارد آنانبرای خوبی عمل کرد و و بازده

  اگر غیر از این  عت ممنوع می باشدتیراندازی برای تک تیراندازان بیش از سھ ساھر روز آموزش جھان در
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ک باشد این نشانھ ای از ناپختگی مربیان آموزشگاھھای ته تعیین شدآموزش بیش از زمان زمان و  باشد

دارد و مثال آب در ن در حال آموزش کارآموزان تیراندازیو ھیچ گونھ راندمانی مثبتی برای  استتیراندازی 

بدین  جھانمختلف در کشورھای  یدر مدارس و آموزشگاھھای معتبر تک تیراندازاست ھاون کوبیدن 

 از ھر دو روز" تقریبا، گیردزی انجام می یبرنامھ ربا سالح گرم  برای آموزش و تمرین تیراندازیصورت 

در برنامھ دیگری  یموارد آموزش روز دیگرنیم یك و و  صرف تیراندازی میگرددآموزش نصف روز آنھا 

                          .    ی کنندتقسیم متا آخر ھفتھ را ھا زروصورت ین دو ب شود درسی آنھا گنجانده می

  )در حال نشانھ روی و شلیک بھ سوی ھدف در مناطق شھری می باشندو ھم قطارش  تک تیرانداز یتصویر زیر نیرو در(

  

                                    : بدین شرح می باشند ببیند آموزش دیگر در یک نیم روزباید تیرانداز کارآموز دروسی را کھ 

و کمین،تمرینھای شناخت سالح ھای جنگی گوناگون،تئوری بالستیک حرکت گلولھ ، عملیات تجربی استتار 

این حرکت سینھ خیز برای تک تیراندازان در میادین ( فیزیکی،تمرین حرکت بصورت سینھ خیز با آرنج 

  آشنائی با نقشھ و خواندن و قرائت آن،آشنائی با سیستم ھای تعیین،)نبرد خیلی مفید و کار آمد می باشد
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مانند قطب نما و یا در صورت ممکن جی پی اس،تعیین در مناطق مورد نظر محل و مکان موقعیت و 

زری البتھ ھم اکنون از دستگاھھای فاصلھ سنج لی(بوسیلھ تک تیرانداز توسط وسایل ابتدائی تا ھدف مسافت 

شناسائی و ھمچنین تمرین تعیین سرعت وزش باد، آماده کردن پوشش لباس استتار  )بیشتر استفاده می گردد

                                                                             .می باشندمتخاصم و نیروھای مھم و کلیدی بانی و شناخت و مشخص کردن مواضع ه دیدو 

تیراندازی را تک داوطلبان آخر آموزش تیراندازی مربیان یک ماه از دوره تک  و مدارس وزشگاھھادر آم

تمرینات بدرستی و بطور صحیحی انجام  یتمامصرف تکرار آموزش تمرینات صورت گرفتھ می کنند تا 

 باشد آموزش و آمادگی برای داوطلبان تک تیراندازی در کشور روسیھ شش ماه می عمومی  دوره.(شوند

بھ مقدار قابل مدت زمان آموزش ونسبت بھ  دوره ھای تخصصی فراوان البتھ برای نیروھای مخصوص

و کنترل برای کسب را سعی می کنند کھ داوطلبان ھمیشھ  ھا آموزشگاه این مربیان )توجھی بیشتر میگردد

ه آموزش را نسبت بھ زمان دیده و درسھای اولیھ ارائھ شده را در تمام دوریاد گرفتھ و آموزش مھارت ھای 

اگر مربیان نظارتی بر .ورودشان بھ آموزشگاه را بسنجند و با مقایسھ نتایج پیشرفت کارشان را محک بزنند

کار آموزش و تیراندازی افراد تیرانداز نداشتھ باشند رشد نتایج کار آنھا بالفاصلھ کم و منفی میگردد و این 

و  یآموزشھادروس و ل آموزش تیراندازی چنین فکر می کنند کھ این ناشی از این است کھ تمام افراد در حا

د و دریافت و یادگیری این تجربیات بسیار ساده و سھل است نتیراندازی ،تکنیک بسیار ساده ای می باش

س باعث پگرفتن مطالب و ساده این سرسری د کھ نبنابراین آنھا توجھ واقفی بھ آموزش و دروس خود نمی کن

کھ  آمدهپیش  موارداین موضع در خیلی موارد صادق می باشد در خیلی (  .میگرددآنان کار  رفت و توقف

 البتھ آموزش احساس می کنند کھ ھمھ چیز را می دانند و بر ھمھ چیز مسلط می باشند کھ مدتی افراد بعد از

 برای را راندازی داوطلبان تازه کاری کھ قصد آموزش تی). غلط از کار در می آید در میادین جنگھمیشھ 

  نیروی تک تیراندازی دارند تا اینکھ تکنیک ھنر  راسخی بھ اسرار و علم  و دارند اعتقادرا اولین بار 
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، البتھ این اسرار تک تیرانداز حرفھ ای شدن چیز دیگری است ، این حرفھ ای شوند ز ماھر و تک تیراندا

کھ ھمھ افراد باید قادر بھ  مجموعی است از روشھای موجود کوچک کھ با ھم دیگر ارتباط تنگا تنگی دارند

ادی تمرین کنند و با این آموزشھا و تجارب باشند و برای این کار باید ساعتھای متم یانجام تمامشناخت و 

ساعت ھای طوالنی با احساس ناخوشایندی تالش و تمرین اگر و  بگیرندد و انس نناین تمرینات باید زندگی ک

افراد روند آموزش و تمرین اگر و  آنھا میگذارد و عمل کرد اثرات منفی بر روحیھ و آموزش دننسخت ک

و  تک تیرانداز حرفھ ای و زبدهد در آخر نیروی بصورت صحیح و درستی باشد و آنان ھم در کار تالش کنن

ھر کجا کھ در آن ھیچ تالشی عضالنی وجود نداشتھ " می گردد،ضرب المثلی روسی است کھ میگوید ماھر

فارسی است کھ می  شیرین زباناین شبیھ ضرب المثل " (باشد، ھیچ حافظھ عضالنی ھم وجود نخواھد داشت

این دو ضرب المثلی  ،")د،مزد آن گرفت کھ جان برادر کھ کار کردنابرده رنج گنج میسر نمی شو"گوید 

نباشد ھیچ کس ھیچ بھ حد الزم و کافی ھر جا تمرین و کارفیزیکی و آموزش کھ روسی و فارسی می گویند 

                  .استیده نتایج تمرینات زیاد ئزامھارت البتھ از قدیم گفتھ اند را کسب نمی کند،  یمھارت الزم

در ھنگامی کھ او از موضع مخفی وتیرانداز در صحنھ ھای نبرد نیروی تک در کار و تجربھ و معیار عمل 

،یا گلولھ ای او بھ گرفتمی تواند او از کار متخاصم شلیک می کند دو نتیجھ را نیروھای خود بھ سوی کمین 

نبرد شرکت می جنگ و ھ ھای و یا اینکھ گلولھ او بھ خطا می رود ،کسانی کھ در جبھ اصابت می کندھدف 

خوش شانس می باشد و فردی کنند باید بدانند کھ اگر گلولھ شلیک شده از اسلحھ آنان بھ ھدف اصابت بکند او 

چون یا ماموریت وی انجام نمی شود و یا او فرد خیلی بد شانس می باشد  اگر گلولھ او بھ ھدف اصابت نکند

 .شودآتشین نیروی متخاصم بھ وی اصابت کرده و باعث نابود وی گلولھ  کھاینکھ احتمال بسیار زیاد است 

تک تیرانداز تازه کار و ھم چنین مربیان تازه کار باید بدانند و در خاطر بسپارند کھ ھنر تک نیروھای 

  را  کھ وظایف خودو ناکارآمد حرفھ ای  دیگری باشد تک تیرانداز غیر تیرانداز نمی تواند بھ شکل و صورت
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تک تیرانداز متخاصم شناسائی و مشخص و نابود نیروھای نبرد نداند بھ سرعت توسط جنگ و میادین در 

تک تیرانداز حرفھ ای آموزش دیده و زبده نیروی فقط توسط مثبت در صحنھ ھای نبرد کار و نتیجھ  میگردد

باید نھا آالزم را ببیند آموزشھای  باید بدست می آید بنابراین تک تیرانداز در زمان صلحو باھوش و زیرک 

د و تا می نو دروس آموزشی خود را نباید سرسری و پیش پا افتاده در نظر بگیرکار و تمرین کنند  بھ سختی

د در میادین نبرد جای برای افراد ضعیف نمی باشد بعضی نکی را بھ درستی انجام دھیینھای فیزتواند تمر

در شرایط آب ھوایی نامناسب را اوقات تک تیرانداز برای رسیدن بھ ھدفش ممکن است چندین شبانھ روز 

شستھ و متخاصم ننیروی کوچک مخفی خود بھ انتظار و کمین  موضع در باد باران و برف و سرما در 

  .ھدفش را نابود کندکھ تا  بماندبدون ھیچ حرکتی منتظر وقت و زمان مناسب 

  

  )در حین تمرین در جنگل نشان می دھدکامل ستتار پوشش اتصویر باال  نیروھای تک تیرانداز را با (
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تک تیرانداز در مناطق نبردنیروی تھیھ کروکی آتش توسط   

ی از منطقھ تحت کروک باید ھمیشھتوسط تکتیرانداز  دشمندر مناطق نبرد برای ھدف قرار دادن نیروھای   

کامل برد و شلیک مشخصات  ی کھ در آنجدولتسلط نیروھای متخاصم و منطقھ آزاد مابین دو جبھھ جنگ و 

بھ  باید توسط ویداشتھ باشد و اسلحھ تک تیرانداز و روشھای محاسبات مورد لزوم برای شلیک بھ اھداف 

نشانھ گیری و شلیک بھ ھدف را اسبات بشکلی کھ بدون برداشتن چشم از ھدف مح شوندخاطر سپرده و حفظ 

صورت گیرد، ھدف منتظر نمی ماند تا در فواصل مختلف دانستھ و توسط وی تنظیمات الزم در روی اسلحھ 

تصحیحات و و تنظیمات الزم و از روی حالوت و بھ آھستگی این محاسبات نیروی تک تیرانداز کھ 

زبده است و نیروی متخاصم باھوش چون ر ببرد بکااش سیستم اپتیکی اسلحھ الزم را برای اصالحات 

فرار می کند بنابراین  جنگ و نبرد و از مھلکھ هانجام دادبسرعت خود را عملیات نظامی و ماموریت و

برای تنظیم ازقبل آمادگی یکسری بھ میادین نبرد نیروی تک تیرانداز کردن ایجاب می کند قبل از حرکت 

باید نکات خود نداز خبره و حرفھ ای قبل از حرکت بھ موضع مخفی کمین تک تیرا .را داشتھ باشداسلحھ اش 

              :کندب گرفتھ و یاداشت بھ شرح زیر در دفترچھ کوچک و در روی کروکی خود درنظررا  یمھم

مواضع و سنگرھای خودی ،موضع مخفی کمین اصلی،موضع مخفی کمین فرعی ، (تعیین دقیق فاصلھ   –

).                                                       فریب تا سمت و جبھھ نیروی متخاصم موضع مخفی کمین

مشخص کردن و مقایسھ عوارض طبیعی موجود در روی نقشھ ھای نظامی منطقھ با خود عوارض واقعی  –

                                       .                                                                    حقیقی  منطقھ

برای  مشخص کردن جھت و سرعت ھمیشگی باد در منطقھ و موضع کمین و جبھھ نیروھای متخاصم  –

                                                            .نشانھ روی بھ سوی دشمندر خطا  مشکل ازپیشگیری 

   .ر شدن ھدف و تعیین فاصلھ از موضع مخفی کمین وی تا آنجامشخص کردن محل تقریبی پدیدا  –
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                                                        .امکان مشخص کردن جھت حرکت و جابجائی و سرعت ھدف –

کردن موضع ھای مشخص نیروھای متخاصم و بستن این عوارض با تعیین جھت و فاصلھ بھ نقاط و  تعیین –

                                                              .                عوارض طبیعی موجود در منطقھ نبرد

                                  .تک تیراندازتا موضع مخفی کمین  ھدفتعیین ھدف و مشخص کردن زوایای  –

درجھ سرما و حرارت ھوا،اندازه ارتفاع از (جن و نبرد  ھواشناسی منطقھوضعیت تعیین و مشخص کردن  –

                                                                                                                       )غیره..........ریا وسطح د

از قبل تعیین شده شلیک کند ،باید و اگر قرار براین باشد کھ نیروی تک تیرانداز بھ ھدفھای مشخص  –

زه و جھت باد را در روی سیستم نشانھ گیری سالح خود انجام بدھد و تمام این اصالحات و تصحیح برای اندا

.                                         دنمورد نظر یادداشت کمنطقھ و روی نقشھ و کروکی خود  راھنمااندازه ھای را باید در دفترچھ 

یا کروکی ھمراه راھنما و در دفترچھ  آنوقت تک تیرانداز باید باشداگر زمان شلیک بھ ھدف نامشخص  –

را در روی ) اصالح خطای افقی(برای خود مقدار اندازه اصالحات و تصحیح برای اندازه جھت وزش باد 

درجھ نسبت  ٩٠نسیم مالیم با زاویھ " تقریبا) متر بر ثانیھ ۴( سیستم نشانھ گیری سالح برای باد با سرعت کم

کند با این شکل وقتیکھ نیروی تک تیرانداز در منطقھ  میتنظرا حھ خود و مسیر شلیک گلولھ از اسل سمتبھ 

نبرد حضور داشتھ باشد با سرعت بیشتری بتواند تنظیمات و اصالح خطای سیستم نشان روی اسلحھ خود را 

برای وزش باد با ھر سرعتی را انجام دھد ، در این صورت تک تیرانداز می تواند با پدیدار شدن ناگھانی 

اگر نیروی تک تیرانداز سیستم (از ھر جھتی بھ راحتی بھ سوی وی شلیک ھدفمند و موثر را انجام دادھدف 

در میادین نبرد سرعت باد کم و یا زیاد باشد براحتی می و نشانھ روی برای باد با سرعت کم را تنظیم کند 

                                                                                             ).کندمجدد تواند سیستم نشانھ روی اسلحھ اش تنظیم 

  اگر تک تیرانداز تنظیمات نشانھ روی را برای سرعت و جھت باد در دفترچھ خود یادداشت می کند  –
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مناسب است کھ تنظیمات اسلحھ را برای درجھ حرارت و یا برودت ھوا، فشار و تراکم ھوا، و زاویھ تقریبی 

                                                                               .   مشخص کندھم ھدف را جابھ جا شدن حرکت و جھت 

برای اسلحھ روی  ھسیستم نشانتنظیم قصد گاھی اوقات در مناطق نبرد نیروی تک تیرانداز با دیدن ھدف  –

اصلھ کوتاه ممکن است ھدف در محل و فزمان مدت این می کند کھ در  وی رابھ سوی شلیک ھدفگیری و 

با ھم شلیک بھ سوی ھدف تنظیم سیستم زمان ھدف و و دیدن لحظھ مشاھده از مشخص اولی نباشد یعنی 

برابر نمی باشند و این بھ دو علت است یکی سرعت زیاد ھدف برای پنھان شدن و دومی ھدر رفتن زمان 

شلیک بھ سوی ھدف کھ  ، برای این منظور اگر تک تیرانداز قصد برای تنظیم سیستم نشانھ روی اسلحھ است

درجھ در  ١- ٢باید سیستم نشانھ روی  اسلحھ را با اندازه اول را داشتھ باشد  نیروی پیاده متخاصم می باشد

تنظیم و جابجا کند، اگر تک  )منظور دوربین اپتیکی و یا الکترونی( روی سیستم نشانھروی طبلکھای سمت 

اسلحھ را با سیستم نشانھ روی کند در آنصورت وی باید  تیرانداز بخواھد بھ ھدفھای موتوری متخاصم شلیک

جابجا و تنظیم کند، تمامی نشانھ روی  مسیستدرجھ نسبت بھ ھدف در روی طبلکھای سمت  ٢-٣اندازه 

یرانداز قبل از عزیمت بھ محل و موضع کمین باید تنظیم شوند و این تنظیمات تمحاسبات و تنظیمات اسلحھ تک

کوتاھی بتواند بھ سوی ھدفی کھ بصورت زمان د کھ براحتی در مدت نمی کنیشتری ببھ تک تیرانداز کمک 

                                                                                                .ناگھانی پدیدار و مشخص می شود نشانھ گیری صحیح و شلیک موفق انجام دھد

تک تیرانداز باید در روی کروکی و یا دفترچھ یادداشت خود معیین و مشخص و یاد  گفتھ ھای باال را یتمام

خیلی خوب است کھ در یک تیکھ مقوا و یا کارتن این محاسبات یادداشت شوند چون تیکھ کارتن و ( داشت کند

روی آن در الزم ومورد نظر  واطالعاتنبرد کروکی از محل با در دست داشتن  )مقوا مچالھ و تا نمی شوند

نیروی تک تیرانداز بدون اتالف وقت و زمان براحتی می تواند در میادین نبرد سیستم نشانھ روی اسلحھ خود 

  . را برای شلیک دقیق بھ ھر سوی و جھت و فاصلھ تنظیم کند
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  )در تصویر پایین در کروکی فواصل تا مواضع نیروھای متخاصم و موضع ھای کمین تک تیرانداز مشخص شده اند(
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 :                                                                                                            باال ر تصویرد

.                                                                          استنشان داده در مناطق جنگ و نبرد را  موضع مخفی کمین تک تیرانداز -١

                                                                         .را نشان میدھد زاپاس تک تیراندازمخفی کمین موضع ھای  -٣-٢

                                                  .را نشان میدھدزمان اتمام عملیات پایان فرار تک تیرانداز در مخفی موضع  -۴

در منطقھ آزاد میان جلوی خاکریز و کھ است موضع ھای مخفی احتمالی تک تیرانداز متخاصم  -٨-٧-۵-۶

.                                                                                                   برای خود در نظر گرفتھ استدو جبھھ نبرد 

                                                                          .را نشان میدھدجبھھ نیروھای متخاصم خاکریزھا و سنگرھای  - ١٠-٩
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برای شناسائی دال بر جبھھ نیروھای را نیروی تک تیرانداز نباید ھیچ نشانھ ای )قبل ھصفح(در کروکی باال 

  .جایی بگذارد در پشت سر وقفای خود برپس از اتمام عملیات در موضع مخفی کمین خود خودی را 

  )برخوردار بود باالیدقت از در تصویر پایین نمونھ کروکی تک تیراندازان آلمانی را در جنگ جھانی دوم نشان می دھد کھ (
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در خالل جنگ جھانی دوم بر علیھ نیروھای کھ کروکی تھیھ شده توسط نیروھای تک تیراندازان آلمانی 

تمامی عوارض میادین نبرد و برخوردار بود در روی این کروکی باالی از دقت ستفاده میگردید امتفقین 

است و تک تیرانداز از مواضع مخفی خود شده فاصلھ مسیرھا با جھت آنھا را با دقت بیشتری نشان داده 

برای تنظیم جنگ  در میان دو جبھھواقع براحتی می توانست اندازه گیری فواصل تا ھدفش را در منطقھ آزاد 

در زمان حال نیروھای زبده تک تیرانداز کروکی  .انجام دھدبھ سوی دشمن را شلیک جھت خود اسلحھ 

تھیھ می کنند کھ در روی آن تمام فواصل تا ھدفھای مورد نظر را مناسب از مناطق در گیر در جنگ 

                                                                                                         .مشخص گردیده شده است

کھ خیلی از پارامترھای مورد استفاده تک تیراندازان را مشخص میکند و از دقت زیادی ھم  BORS آمریکاییالبتھ سامانھ (

   )توضیح داده شده است ١٣۴در صفحھ کھ میکند در مناطق نبرد کمک بسیار زیادی بھ نیروھای تک تیرانداز برخوردار است 
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گشتی ھای باید با دیده بان ھا و " از رفتن بھ موضع مخفی کمینش در مناطق نبرد حتماتک تیرانداز زبده قبل 

ھماھنگی مشورت و کسب اطالعات کند و ھیچ نکتھ را بر جای نگذارد و جنگ خودی و فرمانده ھان جبھھ 

          .در روی کروکی و یا در دفترچھ یادداشت خود ثبت کند دگونھ اطالعات مفیدی کھ وی را یاری دھھر 

متری بھ میان پیشانی یکی  ٨٠٠از واسیلی زایتسف تک تیرانداز معروف روس می پرسند آیا تو در فاصلھ 

وی می پرسند چگونھ این نشانھ روی و شلیک از از نیروھای آلمانی شلیک گلولھ کردی او میگوید آری 

خود را دارد اولین خاص بھ علم موثر را انجام دادی او می گوید شلیک در چنین فواصلی آداب و رسوم و 

تعیین کنی و این خیلی مھم است کھ بدانی فاصلھ تا فاصلھ را تا ھدف بھ سرعت و کار این است کھ بھ دقت 

متر و تعیین فاصلھ از طریق محاسبھ زوایا نیاز بھ  ٧۵٠متر و نھ  ۶٠٠متر است و نھ  ٨٠٠" ھدف دقیقا

می باشد، گلولھ وقتی در ھوا حرکت می کند بھ دور خود ثات مثل ات وریاضیعلم  ھب بودنو آشنائی شناخت 

آن از می باشد و انحراف بھ دور خود از چپ بھ راست گلولھ حرکت دورانی دارد و این حرکت دورانی 

متری مقدار اندازه این  ۶٠٠در فاصلھ کھ  می باشدبھ سمت راست مقداری سیر پروازش مسیر مستقیم 

این اطالعات نیروی تک تیرانداز و اگر  استسانتی متر  ٢٩متری  ٨٠٠صلھ سانتی متر و در فا١٢انحراف

وزش در منطقھ نبرد و اگر  ندرا تنظیم کخود براحتی می تواند سیستم نشانھ روی اسلحھ بدرستی بداند او را 

                حل کند؟ آنرا تک تیرانداز کھ باید است اضافھ بر مشکالت دیگر باد تند باشد و این مشکل دیگری 

دیگری است کھ او باید در محاسبات خود مشکل  ھم باشد و این میو اگر نیروی متخاصم در حال دویدن 

بخطا میرود محاسبھ ھمین این عوامل و  ویتیر  نھ اگرونجام دھد ادر روی سیستم نشانھ رویش را  یتنظیمات

ھمھ البتھ میترکد و  اتمحاسبھ این ھمل حاز باد کرده و سر تک تیرانداز  رامترھا کار یک پرفسور استاپ

او فقط چند ثانیھ می باشد،دوستان این است کار نیروھای ماھر  وزبده تک محاسبھ و فرصت برای زمان 

  ) تک تیرانداز معروف روس زایستفاز سخنان ( .و نبرد تیرانداز در میادین جنگ
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  در میادین نبردتک تیراندازان گروھی و عملیات حرکت تکنیک 

گروھھای تجسس و ( عملیات تاکتیکی گروھھای کوچکی از تک تیراندازان اقدام در مورد جزئیات  

باشند و از در ارتباط با فرماندھی گروه باید افراد واقع در گروه ھمیشھ در حین عملیات تمامی  )جستجو

 . میباشد جبھھعملیات آنھا با ھماھنگی و دستورات فرماندھی  یتمام وی پیروی کنند البتھ تدستورا

 و انخودشمربوط بھ خاص  با ویژگیدر حین حرکت و جابجائی و تجسس تک تیراندازان  ھای گشتیگروھ

نشانھ برای شلیک و باید آمادگی کامل ظاھر شدن ناگھانی اھداف م ھنگادر  اسلحھ ھایشان آتش کمو با حجم 

را داشتھ مناسب و اتخاذ مقررات الزم برای شلیک در حال حرکت مخفی کمین و پیدا کردن موضع  روی

باید توانائی انجام نشانھ گیری و  آنان نشده حتی در جاھا و مکانھای نامناسب و غیر قابل پیش بینی دنباش

تک تیرانداز نیروی ی باز با مشاھده و دیده شدن ھاد، در مکانھا و فضانرا داشتھ باش ھای ھدفشلیک بھ سو

بھ گودترین نقطھ موجود در محل جابجا و  منطقھ نبردزدن از محل بازر ھمباید در یک چشم بمتخاصم 

                                                           .       بصورت درازکش و در حالت آماده باشد برای شلیک گلولھ بھ سوی متخاصم قرار گیرد

  )نشان داده  است ١شماره  پایین تصویردر را چگونگی این عمل تک تیرانداز (

  

  سرعت حرکت خود را کند کرده و بھ زدن  از حالت دویدن در یک چشم بھمباال تک تیرانداز تصویر در 
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و بھ نرمی کمر و زانوھای حالت بھ سرعت این صورت پرش و درازکش در روی زمین قرار میگیرد و در 

دیده  متخاصمنیروھای بھ چشم منطقھ اطراف  تبدن وی کمتر در طبیعو شمایل خود را خم کرده تا شبح 

دراز کشیدن تک تیرانداز با وارد کردن فشار .او ھدف مناسبی برای تک تیراندازان متخاصم نگردد تا شود

                                                                                   .بر دست راست است کھ دست حالت فنری شکل را برای بدن تک تیرانداز بازی می کند

  )این عمل را نشان می دھند ٢تصویر پایین شماره در (

  

بعد از آن تک تیرانداز بصورت درازکش قرار میگرد در این حالت با فشار و تکیھ بر آرنج چپ کھ بھ دور  

                                                  .این عمل را انجام می دھد آن تسمھ قنداق اسلحھ پیچیده شده است

  )را نشان داده است یدندراز کش فرماین  ٣تصویر پایین شماره در (
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بھ صورت درازکش تیرانداز برای شلیک گلولھ تک توسط روش دیگری ھم در حین حرکت و جابجائی 

ر می باشد و در ت تک تیراندازان راحتبرای رد و یصورت گباید برق باد ووجود دارد،این روش بھ سرعت 

و بدین صورت است وقتیکھ تک  شده استزیادی تک تیراندازان استفاده  یگذشتھ از این روش در نبردھا

تیرانداز بھ نرمی در روی زانوھای  تک ١تیرانداز سرعت حرکتش را کند و کم می کند مانند عکس شماره 

و بھ  ٣سوی جلو خم می کند مانند عکس شمارهسمت و خود می ایستد و بھ سرعت کمرو سینھ خود را بھ 

رنج چپ خود در روی زمین دراز می کشد و در این حالت دست آنرمی بر روی شکم خود با اتکاء بر 

سعی می کند قنداق شدن و در ھمین مدت درازکش حکم فنر را برای تک تیرانداز بازی می کند  وی راست

این روش خم شدن و نشستن در روی . اسلحھ اش را در روی شانھ اش قرار دھد و آماده نشانھ گیری گردد

زانوھا بھ سرعت و بھ راحتی نسبت بھ روشھای دیگر صورت می گیرد از این روش در گذشتھ افراد 

در اوایل (  .اده می کردندفاست" ان ک و د"اھیر شوروی بھ نام نیروھای اداره اطالعات و امنیت اتحاد جم

نامیده می شد کھ بعدھا بھ " ان ک و د"کارکرد حکومت در اتحاد جماھیر شوروی اداره اطالعات و امنیت 

تیرانداز سخت می باشد و  کارآموزان تکالبتھ در اول این تمرینات برای ). پیدا کردنام تغییر " کا گ ب"

د و این روش در عمل کار تجربی می باشد نبا تمرین فراوان این روشھا سھل و آسان می گردو ی پس از مدت

خیلی بکار می آید و نسبت  دنبرجنگ و کھ برای نیروھای گشت و تجسس و تک تیراندازان در صحنھ ھای 

سرعت  بامی خواھد کھ وقتی تک تیرانداز برای این منظور است این وبھ روش اولی مناسبتر می باشد 

نبرد و  ویمتخاصم پنھان کند و متخاصم پی بھ وجود نیروھای خود را در افق از دید و شمایل شبح  بیشتر

یان مالبتھ باید دید کھ از  ی بھ وی نرسدآسیببرحذر بماند و از اصابت ترکش و یا گلولھ  ویبدن " انضم

مناسب تر است و تک تیرانداز  تکبرای  روشکدام  نبرد ودر مناطق جنگ  ھای ذکر شده در باالروش

  رد روشھای گفتھ شده در باال نھ فقط در یگ قرار درازکشدر موقعیت بھتر و سریعتر می تواند تیرانداز 
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بلکھ برای کسانی کھ در حال ایستاده قرار د نجابجای استفاده میگردو حرکت  افراد در حال مناطق نبرد برای

و بھ سوی متخاصم شلیک کنند  بگیرندگرفتھ اند و ناگھ با دیدن ھدف می خواھند بصورت دراز کش قرار 

  )نشان داده شده است این روش  زیر تصویردر (   .قرار میگیرداستفاده  موردھم 

  

از حالت ایستاده و یا در حال حرکت تک  و صورت میگیردکھ سریعتر از روشھای دیگر  باال روشدر  

باال مشخص است تک  تصویرھمین طور کھ در تیرانداز بھ ناگھان خود را در روی زمین قرار می دھد 

قدار روش ماین در الزم است کھ تیرانداز باید بھ سرعت زانوھایش را خم کرده و بر روی آنھا بنشیند 

کمر و شکم و نشیمنگاه خودش را او باید شانھای تک تیرانداز باشد،عرض عرض باز شده زانوان بیش از 

چپ تکیھ  سمتراحتی با شکم بر روی زمین قرار گیرد و زانوی ببھ نرمی  و  و جلو حرکت بدھدسمت بھ 

اسلحھ در دست راست و تسمھ قرار گرفتن در ھنگام گاه بدنش باشد تک تیرانداز باید سعی کند این عمل را 

روش با یک حرکت باید انجام دھد،فرقی نمی کند اعمال را در این وتمام این انجام بدھد اسلحھ در دست چپ 

تک تیرانداز در ھر صورت در حال ایستادن اینکھ باشد و یا می کھ تک تیرانداز در حال حرکت و جابجائی 

نشانھ گیری متخاصم اھداف درازکشیده و بھ سوی روی زمین در بھ سرعت استفاده کند و باید از این روش 

  .   و اگر نھ نیروھای متخاصم وی را مورد ھدف گلولھ قرار میدھند کندگلولھ شلیک و 
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متوجھ میگردید کھ روشی سریعتر کارآموز دوره تک تیراندازی این روش کردن با ورت تمرین در ھر ص

نیروی روش دیگری ھم وجود دارد کھ  ،ندارددر میادین جنگ برای نیروھای تک تیرانداز وجود از این 

از این  می کندبھ بدنش استفاده  کمتر کردن فشارو خم شدن تک تیرانداز با استفاده از بدنھ اسلحھ اش برای 

و موقعیت تک تیرانداز وجود روش در مناطق سنگالخی کوھستانی و مناطقی کھ مصالح ساختمانی در محل 

.                                                             استفاده میگرددبا مشکل ھمراه می باشد تک تیرانداز نیروی  درازکشیدن وباشد داشتھ 

  )نشان داده شده استتوسط تک تیرانداز  را روش فرود آمدن بر زمین با تکیھ بر اسلحھ یینتصویرپادر ( 

  

تک تیرانداز بر روی زمین با اتکاء بر اسلحھ اش منجر بھ نیروی البتھ ممکن است در حین فرود آمدن بدن 

کردن رزش تخریب در بعضی مواقع شاید ا کھ تخریب اسلحھ و یا دوربین اپتیکی اسلحھ تک تیرانداز گردد

                                                                .اشدتوسط دشمن بوی آن نسبت بھ ھدف قرار گرفتن از بین بردن اسلحھ و 

نیروی استفاده میگردد بیشتر ض طبیعی جنگی و بدون عواردر مناطق و در مناطق ھموار  باالاز روش 

نشانھ سوی نیروھای متخاصم بسرعت بھ زمین و  یمناسب در روبھ شکل تک تیرانداز بعد از قرار گرفتن 

  رفتھ و  یو بھ سرعت از مھلکھ نبرد بھ جای دیگر میکندشلیک  آنانگلولھ بھ سوی  د چندتعدا کرده وروی 



١٤١ 
 

  تکنیک حرکت و عملیات گروھی تک تیراندازان در میادین نبرد                                )تک تیرانداز (" sniper "سنایپرا

  

را شناسائی و بھ سوی وی متخاصم محل نیروھای ثانیھ  چندبعد از مدت می کند، چون مکان خود را عوض 

در حرکت مھارت و عملکرد مثبت گروھھای کوچک تک تیرانداز  کرده و وی را از بین می برندشلیک  او

سینھ خیز و یا بھ شکل و جابجائی و مانور سریع آنھا می باشد بنایراین گروه تک تیرانداز باید بھ سرعت 

.                                                                                      دنکعوض در میادین نبرد  ھرچھ سریعتربصورت خم شده مکان کمین خود را 

  )این روش را نشان داده شده استزیر تصویر در (

  

وھلھ اول از حالت درازکش بھ صورت معمولی بلند شود،در  ندسعی کبرای این منظور تک تیرانداز باید 

نیروی صورت می گیرد ،البتھ تازه کار برای اشخاص بھ کندی و غیر حرفھ ای شروع تمرین این حرکت 

 می خواھد بسرعت خود را دارد وکمین انداز قصد تغییر موضع مخفی تک تیرمتخاصم این را می داند کھ 

در موقعیت کمینش از حالت درازکش تک تیرانداز " حتمامی داند کھ او و  کندعوض  راخود موضع مخفی 

قرار خود مورد ھدف اصابت گلولھ را  ویلحظھ است تک تیرانداز دشمن می تواند در این بلند شود و باید 

متخاصم  کھ نیرویرود وسوی  یسرعت بھ سمت ھوگیری از این خطر تک تیرانداز باید خیلی بدھد، برای جل

دور او از ھمینکھ مقداری و پس از رفتن بھ موضع اولیھ اش ومشاھده کرده است در آنجا وی را " قبال

  ک تیرانداز تاست بھتر البتھ بلند شود،آنوقت می تواند از جا متخاصم پنھان شد نیروھای  گردید و از دید
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  تکنیک حرکت و عملیات گروھی تک تیراندازان در میادین نبرد                                )تک تیرانداز (" sniper "سنایپرا

  

از تک تیرانداز منظور می باشد بھ دور خود غلط بزند برای این  )زیر  تصویر (حالت دراز کش وقتی در 

بھ سرعت بھ سمت چپ خود  شر دست چپ و فشردن آن بھ شانھ چپحالت درازکش با قرار دادن اسلحھ د

                                                                  .  و پس از فاصلھ گرفتن از مکان مخفی خود می تواند بھ روی پاھای خودش بایستاد بزندغلط باید 

  )نشان داده استتیرانداز نیروی تک را گفتھ شده در باال روش  زیر تصویردر (

  

بر روی آنگھ خورد و بو غلط  گرفتھتک تیرانداز بر روی کمر خود قرار باید نیروی در حین غلط خوردن 

  . کشدببھ سمت بدنش کمی پای راستش را باید در این ھنگام و  گیردپھلوی چپش قرار 

  )این حرکت را نشان داده شده است زیردر عکس (
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  تکنیک حرکت و عملیات گروھی تک تیراندازان در میادین نبرد                                )تک تیرانداز (" sniper "سنایپرا

  

کند و بدنش را براستش را حائل بدنش او باید دست تک تیرانداز بدن حالت قرار گرفتن و حرکت این بعد از 

با کف دستش برای این منظور و  پای چپش بلند شودروی بر گردش  وبا حرکت و  بکشاندبھ سمت جلو 

  .شودمیبلند تکیھ داده و زمین را بر شخود را گرفتھ و با آرنج دست راستپای راست زانوی 

  

  )داده شده استنشان در تصویر باال این عمل توسط نیروی تک تیرانداز با مشخصات زیر (

  حرکت می دھد شھت چرخش بدنتک تیرانداز پای چپ را در ج - ٢تک تیرانداز بدنش را باال می کشد  -١

تک تیرانداز بدنش را نیمھ خیز بر روی  -۴زانوی راستش را می گیرد راستش تک تیرانداز با دستش -٣

نیروی اینرسی بدنش  و حرکت خودعمل  با اینتک تیرانداز ، در این روش دست راستش قرار می دھد آرنج

                                                         .شودبلند می از زمین  و درجا بھ سرعتش چرخانده و راست آرنج دست روی را در

  )داده استنشان توسط نیروی تک تیرانداز تصویر زیر این عمل در (
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  دین نبردتکنیک حرکت و عملیات گروھی تک تیراندازان در میا                              )تک تیرانداز (" sniper "سنایپرا  

  

اینچنین دھد میتک تیرانداز این کار را با انرژی زیاد انجام نیروی وقتی کھ پس از تمرینھا زیاد و تکراری  

  . بلند می کندبھ حالت ایستاده زمین سطح نیروی نامرئی و نامشخص او را بھ سرعت از احساس می شود کھ 

  )از حالت نشستھ بلند می شود نھاده و پای راستش نویزا روی بر دستزیاد  تک تیرانداز با فشار زیر تصویردر (

  

بانی و تک تیراندازان در شرایط ه تجسس و دید ھایگروھو حرکت جابجائی عملیات در اکثر اوقات  

کھ در چنین است نامناسب طبیعی و دید کم صورت می گیرد و این مناطق مانند جنگلھا و بوتھ زارھای انبوه 

بسیار ھم نیروی ھای تک تیرانداز  اھمتخاصم در سر راه گروھنیروھای ین زدن مکانھای احتمال وجود کم

از فاصلھ اغلب  کم می باشد و تیراندازیھا زیاد می باشد و در این مواقع شرایط دید در محل درگیری و نبرد

ای ھ بھ گروه نیروھای دشمنو حملھ احتمالی کمی صورت میگیرد ، برای دفاع و جلوگیری از ضربھ 

باید در این شرایط افتند بیاگر بھ ناگھ این گروھھا در کمین نیروھای دشمن و خودیسس و تک تیراندازان تج

گروه  یفرماندھاز دستور گرفتن بدون  با ارزشتلف کردن زمان و وقت بدون افتاده تمامی نیروھا در کمین 

نیروھای گروه و در اینجا فقط کنند ببھ سوی نیروھای متخاصم نشانھ گیری دقیق ھدف و  ھشروع بھ شلیک ب

اسلحھ ھای و کاربرد طول بلند بخاطر و این ھم بھ  کھ کمی بھ مشکل بر می خورندممکن است تک تیرانداز 

   گیری ونشانھ متخاصم نیروھای بھ سوی ثابت مکانی از بصورت دراز کش ھمیشھ باید کھ  آنان می باشد
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  تکنیک حرکت و عملیات گروھی تک تیراندازان در میادین نبرد                                )تک تیرانداز (" sniper "سنایپرا

  

گروه می باشد کھ  با ھمراهکھ  است ار درچنین شرایط آتش سنگین مسلسلچیالبتھ بھترین ک(کنندگلولھ  شلیک

 مرتبھ و یک تک تیرانداز در حالت درازکش قرار داشتھ باشدنیروی اگر .)قرار گیرد می تواند موثر و مفید

نشانھ گیری و این و  داردکمی  وقت شبرای نشانھ گیری بھ سوی ھدف ،اومتخاصم را مشاھده کند ھاینیروی

بھ و  ی زدهزمان میبرد بنابراین تک تیرانداز در روی سمت چپ بدنش غلطشلیک بھ سوی ھدفش کمی 

                                                                                                                             .می کندگلولھ نشانھ گیری و شلیک دشمن نیروھای سمت راست 

  )نشان داده استتصویر زیر این عمل توسط نیروی تک تیرانداز در (

  

لوی دیگرش در روی پھ تک تیراندازنیروی د نمتخاصم  پدیدار گردنیروھای از جھت دیگری ناگھان اگر  

  .می کندگلولھ نشانھ گیری و شلیک  نیروھای دشمن چرخیده و بھ سوی 

  )نشان داده استتصویر زیر این عمل توسط نیروی تک تیرانداز در (
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  تکنیک حرکت و عملیات گروھی تک تیراندازان در میادین نبرد                                )تک تیرانداز (" sniper "سنایپرا

  

بھ سوی  دمی تواننتک تیرانداز نیروی می باشد متر  ٢٠٠کمتر از کھ میادین نبرد در فواصل کوتاه در 

شلیک مایل ھیکل و بدن آنان سوی شو بھ سمت او باید فقط و  کندنشانھ گیری  یدقیقبطور متخاصم نیروھای 

تک تیرانداز در این حال  دنپدیدار شو نیروی تک تیراندازمتخاصم بھ ناگھان از پشت سر نیروھای د اگر نک

قرار داشتھ است بر روی پشت خود غلطی زده و حالت نشستھ بر روی زمین کھ تاکنون بھ حالت درازکش 

. نشانھ روی میکند دشمنو بھ سمت نیروھای بخود میگیرد و بھ سرعت اسلحھ ای خود را بھ پشت سر خود 

دست چپ خود را  کندی از اسلحھ خود استفاده تک تیرانداز بتواند بھ راحت اینکھ برایدر میادین نبرد 

درجھ در زیر بدنھ اسلحھ قرار می دھد تا اسلحھ در حین شلیک گلولھ بھ  ٩٠بصورت تکیھ گاھی در حالت 

شلیک اغلب اسلحھ بھ سمت راست تک  نشانھ روی و در این حالت(منحرف نگردد سمت چپ و راست 

تک تیرانداز نیروی پوتین ھای د و پاشنھ نز باید از ھم باز گردپاھای تک تیرانداو  )تیرانداز منحرف میگردد

از حرکت و بدن وی محکم در جایی خود قرار گیرد و باید بھ حالت فشرده در زمین و خاک فرو روند تا 

  . شلیک گلولھ جلوگیری شودنشانھ روی و چپ و راست در ھنگام سمت چرخش اسلحھ بھ 

  )نشان داده استتک تیرانداز  تصویر زیر این عمل توسط نیرویدر (
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  تکنیک حرکت و عملیات گروھی تک تیراندازان در میادین نبرد                                )تک تیرانداز (" sniper "سنایپرا

  

گشتی یکی از روشھای مرسوم نشانھ گیری و شلیک گلولھ در حین حرکت توسط گروھھای تک تیرانداز و 

می باشد کھ در غرب بھ روش شلیک بھ " بادیھ نشینان"یا " بدوی"شستھ مثل افراد روش شلیک بصورت نھا 

بھ صورت سیار در صحراھا  وبھ کسانى کھ مکان ثابتى براى اقامت ندارند (معروف است " بدوی ھا"سبک 

فشار بدن از "  بدوى"در روش  )گفتھ میشود "نشین  بادیھ"یا  "بدوى" کنند، مى زندگى ھاچادر و مراتع و زیر

                                                  .طریق لگن تک تیرانداز بھ پای چپ و پوتین چپش وارد می شود

  ).می دھدرا نشان " بدوى"داز بھ سبک شلیك تك تیران روش  زیر در تصویر(

  

بدین ترتیب صورت می گیرد کھ تک تیرانداز بصورت نشستھ " بدوی" سبکبھ  روش نشانھ گیری و شلیک

بصورت نیمھ را و پای راست خود را در زیر بدنش جمع می کند و پای چپش  می نشیندروی باسن خود 

چپش دست راست خود را قرار داده و وزن خود را پای و در روی زانوی  قرار می دھدبستھ و یا نیمھ جمع 

بدنش بصورت کمتری نشستھ وارد می کند و در این حالت  اش دراز شده پایر روی بو بھ سمت چپ بدن 

 در طبیعت تکتیرانداز ھیکل و البتھ دیده می شود قرار گرفتھ سطح افق متخاصم و در  ھای دید نیروی در

  فاھدا و شلیک بھ سوی خیلی برای نشانھ گیریاین روش کھ  را نشان می دھد یترارتفاعی کموسطح افق 
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  تکنیک حرکت و عملیات گروھی تک تیراندازان در میادین نبرد                                )تک تیرانداز (" sniper "سنایپرا

  

تک تیرانداز بخوبی نیروی باال تصویرھای البتھ باید توجھ کرد در تمام روشھا و .می باشد عملیو  مناسب 

تیرانداز بند اسلحھ را بھ دور بازوی چپ  تکنیروی کرده است ، استفاده اش و بھ شکل مناسبی از بند اسلحھ

موثری تک تیرانداز کمک نیروی تعادل اسلحھ در دستان بین آرنج و شانھ محکم می کشد کھ در حفظ وخود 

                                                                                       . وردبوجود می آبرای وی بھتری راحتر و می کند و ھدف گیری و نشانھ روی 

ھمیشھ دارای بند قنداق می باشند و تک تیرانداز نیروی ھای تک تیرانداز مخصوص اکثر سالح ھای " تقریبا

نابھنگام یک دفعھ و تا اگر باشد پیچیده شده دور دست چپش سعی می کند در حال حرکت و دویدن بند قنداق 

را برای و زمانی و وقت  باشددیگر نیاز بھ پیچیدن بند بھ دور دستش را نداشتھ  اشدداشتھ بنیاز بھ تیراندازی 

را  نیروی تک تیراندازسرعت ھدفگیری این کار تلف نکند و را ھدر و دن بند اسلحھ بھ دور دستش یانپیچ

                                                                .                                                       کندمیبیشتر میادین نبرد 

گشتی ھا یکی از روشھای دیگر نشانھ گیری و شلیک گلولھ در حین حرکت توسط گروھھای تک تیرانداز و 

  . می باشد" شکاربانھای آلمانی"روش شلیک بصورت نشستھ  است کھ در غرب معروف بھ روش 

  

  ).را نشان داده شده است" ھای آلمانی شکاربان"راندازی بھ سبک باال روش تیتصویر در (
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  تکنیک حرکت و عملیات گروھی تک تیراندازان در میادین نبرد                                )تک تیرانداز (" sniper "سنایپرا

  

پوتینھای خودش  پاشنھدر این روش ھمین طور کھ در عکس باال دیده می شود تک تیرانداز در حالت نشستھ 

رنج آزانوی پای چپش را خم کرده و  کندمی وارد فشار فرو کرده و بھ آنھا بھ زمین و خاک زیر پایش را 

، از این شودمیبھ سمت نیروھای متخاصم دست چپ را در روی آن قرار داده و آماده شلیک و نشانھ روی 

استفاده می شود و در وارض کوچکی دارند ع مکانھای کھمناطقی کھ دارای بوتھ زارھا و یا روش بیشتر در

                                                                  .پنھان کندآن بوتھ ھا بدن خود را در پشت تک تیرانداز براحتی می تواند نیروی این حالت 

و تکیھ گاه  انبدنشوزن و دستان و پاھا د با کمک نمی توانخود در محل قراولروی تک تیرانداز نیروھای 

برای اینکھ متوجھ گردد کھ اسلحھ را در محل خوبی برای اسلحھ اش بوجود بیاورد و پایداری مناسب 

وضعیت  با کمک ھم قطارشبھ تنھای و یا می تواند او است  گرفتھدر دست قراولروی بصورت صحیحی 

                                                          :  زیر معلوم کندشرح  بھبر روی تکیھ گاه را بدنھ اسلحھ اش  قرار گرفتنقراولروی و 

کھ اسلحھ را  یحالتھر در ( و نشانھ گیری بھ سوی ھدف تک تیرانداز پس از گرفتن اسلحھ در دست  -١

دوباره بھ و کرده چشمانش را باز " مجدداچند ثانیھ چشمانش را می بندد و سپس  دتبھ م )ھ باشدبدست گرفت

انجام گیری ھدف نشانھ روی و اگر اسلحھ در این مدت چند ثانیھ از مسیر  نشانھ روی می کندسمت ھدف 

و اگر اسلحھ اش بھ سمتی  А)تصویر( وی صحیح می باشدقراولروی منحرف نگردیده باشد  )قبلی(شده 

باید با جابجا کردن  نمی باشد و او و صحیح وی درست  قراولرویآنوقت  Б)تصویردر (رف شده باشد منح

      .دنکو حل تصحیح در دستانش و یا برروی تکیھ گاھی این مشکل را و تغییر دادن بدنھ اسلحھ 
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تک تیرانداز بصورت درازکش اسلحھ اش را بدست گرفتھ و بھ سوی ھدفی نشانھ ای روی می کند و در   -٢

ھمین حال ھم قطار او درست در پشت سر او و در امتداد وی و اسلحھ اش ایستاده و بھ جلوی لولھ اسلحھ در 

این تک تیرانداز خیره میگردد در نیروی مین و در روی نقطھ ثابتی در فاصلھ کمی از لولھ اسلحھ روی ز

نشانھ گیری اسلحھ و اگر متوجھ کوچکترین جابجائی و یا حرکت و یا لرزشی در  تیراندازتک وقت ھمقطار 

نیروی تک و می باشد  قبولقابل غیر او  نشانھ گیریاعالم میکند کھ  ویاو بھ  تک تیرانداز ببیندنیروی 

  .و تصحیح کند تغییر وخود را عوض قراولروی روی و تیرانداز باید فرم و قالب نشانھ 

  )نشان داده استبھ شرح باال نیروی تک تیارنداز را  قراولروینشانھ گیری و تصحیح  پاییندر تصویر ( 

  

در دستان تیرانداز در محل شده گرفتھ قرار در بدنھ اسلحھ و تکانھای کوچکی محسوسی اگر لرزش در کل 

در درست و صحیحی د کھ تک تیرانداز اسلحھ را بھ شکل ننشان می دھعالئم قراولروی مشاھده گردد این 

بر روی ماھیچھ دستان اسلحھ مقداری از فشار و سنگینی است و گرفتھ نمحل قراولروی دستان خود و در 

روز از کھ د نبداناین را الزم است  یتیراندازتک ھھای آموزشگاکارآموزھای رانداز می باشد، یت تکنیروی 

بھ و فشرده سمت بدن خود بھ و محکم را  خودشانی تیراندازی ھمیشھ قنداق اسلحھ اولین آموزشھا شروع

                                                                                         .دننگھ داررا شل و آرام  انو در ھمین حین بدنشد نچسبانب انبدنش

تک تیراندازان و توسط ایشان مخصوص ھمیشھ قراولروی و ھدف گیری با اسلحھ ھای  :فرمھای قراولروی

  .صورت میگیرد درازکش،بھ زانو، نشستھ و ایستادهبصورت 
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نشانھ روی و یکی از روشھای است کھ از پایداری خوبی برای  :روش قراولروی بھ صورت درازکش -

تک نیروی بصورت درازکش روش قراولروی در  استرخوردار بنبرد و  ودر میادین جنگ شلیک گلولھ 

تیرانداز نباید کوچکترین فشاری بھ ماھیچھ نیروی تک : باشد ھتوجھ کافی داشتتیرانداز باید بھ این نکات 

سعی کند در حین نشانھ  قراولروی باید راحت باشد، مکانھای دست خود وارد کند،محل درازکشیدن وی در 

،در ھنگام نشانھ روی موقعیت سر وی در حالت شوددر وی مشاھده ن یگھ نباشد و احساس خستخستروی 

                                           .داشتھ باشدخود ف اھداشرایط دید مناسبی ھم بھ  و در ھمین حالت داشتھ باشدباید قرار  مناسبی

 ھدر ھنگام نشان در حالت درازکش باید آزاد و راحت باشد،ک تیرانداز تنیروی موقعیت قرار گرفتن بدن 

کھ کمر و ستون فقراتش صاف  شودو سعی  وی وارد شود و ھیچ فشاری بر بدننباید بھ سوی ھدف روی 

                                                                            . دیده نشود ی در ستون فقرات ویشخمباشد و ھیچ 

میگردد و این باعث  وی تیرانداز باعث سفت شدن ماھیچھ ھای بدنتک کوچکترین خمش در ستون فقرات 

بھ سمت چپ و راست انحراف اسلحھ  ھمچنینو  شود تیرانداز میتک اشتباه قرار گرفتن قنداق اسلحھ توسط 

                                       .و خطا در اصابت گلولھ بھ ھدف بیشتر می شودبیشتر گردیده ھدف نشان روی بھ سوی در حین 

 یدنروش درازکش- ٢روش فنالندی- ١می باشد روش چندینبھ بھ صورت درازکش  ھدفسمت قراولروی بھ 

 یھا تیموقعاین حین عملیات ممکن است در البتھ  ،با ارتفاع بلند یدن بدنروش درازکش- ٣ بدن با ارتفاع کم

              .                                                                انجام گرددتیرانداز  بدون فشار بر بدنو ات با کمی تغییر

بصورت او تیرانداز در موضوع کمین مخفی درازکش معمولی  ا روشدرحین نشانھ گیری و قراولروی ب

را از ھم باز کرده و پاشنھ ھای پوتین ھایش را بھ زمین یش پاھا وقرار میگیرد خود بر روی شکم درازکش 

 شدستانھر دو آرنج روی در را بطور مساوی  بدنش تیرانداز تمامی وزنتک وش ،در این رفشرده می کند

   بیمعادست چپ تیرانداز میگردد اما دارای برخی کمتر  یمنجر بھ خستگ این روش قراولروی قسیم می کندت
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ھم می باشد، در این روش دست راست تیرانداز بیشتر مشغولیت دارد در نتیجھ مشکالتی برای چکاندن ماشھ 

.                                                                          اسلحھ و تنظیم دوربین اپتیکی اسلحھ برای تیرانداز بوجود می آورد

درازکشیدن در روی شکم مقداری ھم فشار بھ قفسھ سینھ تیرانداز وارد میگردد  بصورتدر روش قراولروی 

، در این روش فشردن پاشنھ پوتین و کفش بھ زمین توسط  کندبرای وی کمی سخت می را کھ نفس کشیدن 

.                                                                                                                            می باشدو نیاز بھ تمرین و تکرار توسط وی  تیرانداز تازه کار کمی سخت می باشد

ضع ااز روش درازکشیدن در حین قراولروی در روی شکم در موالبتھ نیروھای تک تیرانداز حرفھ ای 

.                                                                                  کنندخفی کمین در مناطق جنگی کمتر مورد استفاده میم

 یراحتتیرانداز از پاھا  یدندراز کشروش این در : فنالندیبصورت درازکش  روش قراولروی و ھدفگیری

در این از زانو بھ زیر شکم خم میگردد تیرانداز پای راست لت ، در این حاد نمی باشبیشتری برخوردار 

 ویبرای و حالت نفس کشیدن وارد می شود نیروی تک تیرانداز حالت قراولروی فشار کمتری بھ قفسھ سینھ 

برای این است زیر شکم وی خم شده  و با توجھ بھ اینکھ زانوی پای چپ تیرانداز در گرددراحتر می 

                                                                                                                  .دست راست وی بصورت راحتری عمل می کندو  شودھ گاھی می تیرانداز حالت تکی

ری ماشھ اسلحھ اش را می ت بصورت راحتراحتی عمل بیشتری دارد و او تیرانداز دست در این روش 

.                                                                             ھم حل می گرددوی چکاند و مشکل تنظیم دوربین اپتیکی اسلحھ د بتوان

 یخستگمعایب این روش قراولروی در این است کھ مقداری  فشار بھ دست چپ وارد می شود کھ باعث 

یب باعث میگردد کھ در عمل از این روش بیشتر برای ھدفگیری و و این معا تیرانداز می شوددست  عیسر

                                      .کوتاه مدت استفاده شودنشانھ روی ھای ی و ھاقراولروی بین کاری و عملیات

در این روش تک تیرانداز دست چپ  :بدن ارتفاع کمبصورت درازکش با  روش قراولروی و ھدفگیری

  کرده و اسلحھ را بھ سمت جلو دراز  دھد یتا آنجا کھ اجازه ما جایی کھ ممکن است بھ سمت جلو خودش را ت
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از پایداری زیادی برخوردار است اما بھ دست چپ نیروی تک تیرانداز جا می کند در این روش اسلحھ جابھ 

تک تیرانداز فشار زیادی وارد میگردد و برای تیرانداز ھدفگیری از طریق دوربین اپتیکی کمی سخت تر 

ببیند کھ خستگی چشم و اپتیکی باید می گردد چون تک تیرانداز از زیر پیشانیش ھدف را از طریق دوربین 

.                                                                                                         ارددر پی درا گردن را برای وی 

اسلحھ ھای مخصوص تک تیراندازان دارای دو  ( اگر قنداق اسلحھ پد تنظیم کننده ای ارتفاعی نداشتھ باشد

بھ خاطر علت کم ارتفاع قراولروی و ھدفگیری ) دتنظیم کننده پد در طول و در ارتفاع برای قنداق می باشن

باعث میگردد کھ تیرانداز قنداق اسلحھ را بھ طور صحیحی بھ کتفش نچسباند و با این عمل وی احتمال دارد 

تغییر کند و باعث گردد کھ گلولھ وی بھ ھدف اصابت نکند و تیرش بھ کمی زاویھ خط سیر پرواز گلولھ ھم 

این روش بھ علت کمی ارتفاع در ن نبرد یمیاددر و دیده شده یجھ گیریھای گرفتھ شده با توجھ بھ نتخطا برود 

 سمتھدف گیری ممکن است با خروج گازھای ناشی از سوختن باروت از لولھ اسلحھ ، لولھ اسلحھ کمی بھ 

 وشعیب دیگر این ر و شودمیو صدای شلیک گلولھ برای تک تیرانداز بیش از حد معمول شود  باال منحرف

بھ علت ارتفاع کم  در این است کھ ھنگامی تک تیرانداز در موضع مخفی کمین خود گلولھ ای شلیک می کند

موضع مخفی بر می خیزید کھ باعث ھویدا شدن بھ ھوا زیادتری گرد و خاک با سطح زمین لولھ اسلحھ 

                                                                                                                    .نیروی تک تیرانداز از فاصلھ زیاد میگردد

دست چپ تیرانداز در این حالت قراولروی  :بصورت درازکش با ارتفاع بلند روش قراولروی و ھدفگیری

از نقاط و یکی  )بر عکس قراولروی بصورت درازکش با ارتفاع کم( میگردد بھ مقدار زیادی از آرنج خم 

پایداری قراولروی و نشانھ گیری البتھ مثبت این روش فشار کمتر بر چشمان و دستان تک تیرانداز می باشد 

                                                                                     .کمی بدتر می باشددر این روش 

  با دست بدین شرح می باشد، تیرانداز تیرانداز تک ستان طریقھ درازکشیدن و گرفتن صحیح اسلحھ در د
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قنداق را در دست میگیرد و با دست راست  )یا زیر خشاب(چپ زیر قسمت محافظ نگھ دارنده لولھ اسلحھ 

  . ماشھ را می چکاند اشارهاسلحھ را کمی بھ کتف خود فشرده و با انگشت 

  )می باشدنقطھ تکیھ گاه اسلحھ را در روی آرنج دست چپ  چونتصویر سمت چپ صحیح می باشد در تصویرھای پایین (  

  
  )نشان داده شده استکش بصورت درازطریقھ صحیح گرفتن اسلحھ و قراولروی توسط تک تیرانداز را  پاییندر تصویر (
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 اودر این حالت  باشدنشانھ گیری کرده سمت راست تصویر صورت تک تیرانداز بھ سمت چپ اگر نیروی  پاییندر تصویر (

  )وارد کندخود بدن ھ پاھای خود را بھ زمین فشرده و سنگینی وزن بدنش را بھ سمت چپ پاشن باید

  

در   )سمت راستتصویر (نشانھ گیری کرده است تصویر صورت تک تیرانداز بھ سمت پاییننیروی اگر  پایینویر ادر تص( 

  )وارد کندپاھا خود بھ را بھ سمت عقب و خود را بھ زمین فشرده و سنگینی وزن بدنش پوتین ھای پاشنھ باید  این حالت او

 

تپھ کوچک،دیوار ،(اگر تک تیرانداز قصد تیراندازی از محلی را داشتھ باشد کھ در نزدیکی او تکیھ گاھی   
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وجود داشتھ باشد او باید محافظ زیر لولھ اسلحھ را درروی  )تک سنگ بزرگ کنده بزرگ درخت و غیره 

برای نیروھای تک تیرانداز کف دست یکی از بھترین تکیھ گاھھای مناسب و (کف دست چپش قرار داده 

ال فشارآورد و با دست و با پاھایش بھ تکیھ گاھھای ذکر شده در با )ھمیشھ آماده برای اسلحھ آنان می باشد

.                                     اسلحھ را گرفتھ و قنداقش را بھ سمت کتفش با فشار حرکت می دھد راستش

را در روی تکیھ گاه ثابتی قرار داده خود تیرانداز می تواند بدنھ زیرین اسلحھ  نیروی نبردجنگ و در مناطق 

                          .    بگیرد زیرین بدنھ اسلحھ را در دست روکشو یا و با دست چپش خشاب اسلحھ 

در  حائلی بین بدنھ زیرین اسلحھ و مکان سخت سخت و خشک بھتر است تک تیرانداز ھایبرای تکیھ گاھ

در زیر بدنھ اسلحھ قرار  و یا اینکھ کف دستش رانرم از شال دور گردن و یا پارچھ نظر بگیرد او می تواند 

                                                          .شودجلوگیری از تکان خوردن اسلحھ ھم می ھ با این عمل دھد ک

)استشده نشان داده توسط تک تیرانداز از روی تکیھ گاه  را در تصویرھای زیر طریقھ نشانھ گیری با اسلحھ (   

 

در مناطق نبرد می توان برای تکیھ گاه اسلحھ  ،:ک تیرانداززیر اسلحھ تپایھ در  دو استفاده از تکیھ گاه و

 یسانتی متر ٢۵- ٣٠پایھ ای ساخت ،برای این منظور می توان دو تکھ چوب بھ اندازه  دواز وسائل دم دست 

می توان  متصل نموده از گره زدن این چوبھابھم دیگر آنھا را از وسط تھیھ کرده و با طناب و یا بند کفش   
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  تکنیک حرکت و عملیات گروھی تک تیراندازان در میادین نبرد                                )تک تیرانداز (" sniper "سنایپرا

  

                                        .               تک تیرانداز تھیھ کردنیروی  برای اسلحھمناسبی  پایھ دو

را در نظر گرفت این برای تھیھ و استفاده نمودن از تکیھ گاه باید نباید فراموش کرد کھ این موضع را البتھ 

          . کھ مشخصات تکیھ گاه و محل تکیھ گاه اسلحھ در روی زاویھ پرواز گلولھ اسلحھ اثر گذار می باشد

 میاسلحھ  ینزیرتکیھ گاه  واسلحھ زیرین بدنھ بھ تکانھای اسلحھ در ھنگام شلیک گلولھ باعث ضربھ خوردن 

گلولھ کھ  گرددباعث می کھ  شودمیچپ و راست بھ سمت موجب انحراف و پرت شدن بدنھ اسلحھ  گردد کھ

تکیھ برای الزم است کھ بنابراین میادین جنگ خطرآفرین می شود در بھ خطا رود و تک تیرانداز شلیک شده 

استفاده  ت ساز برای زیر اسلحھاز دو پایھ چوبی دساگر از ، شودگاه زیر بدنھ اسلحھ از وسیلھ نرمی استفاده 

قرار بگیرد و چون قرار گرفتن در ) خاک نرم(این دو پایھ در روی زمین نرم " الزم است کھ حتما می شود

  .میشود شلیک گلولھدر  روی زمین سخت و یا سنگی باعث انحراف 

)ان داده استدر تصویرھای زیر طریقھ نشانھ گیری تک تیرانداز با اسلحھ از روی دو پایھ را نش(  

  

در ھر صورت ھرتکیھ گاه مختلفی اثر مستقیمی بر روی خواص و مشخصات پرواز سیر گلولھ اسلحھ 

  استفاده از دو پایھ باید بھ شکلی باشد " میگذارد کھ تک تیرانداز باید این خصوصیات را در نظر گرفت، مثال
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  تکنیک حرکت و عملیات گروھی تک تیراندازان در میادین نبرد                                )تک تیرانداز (" sniper "سنایپرا

  

کھ محل قرار گیری دو پایھ زیر بدنھ اسلحھ نزدیک بھ لولھ اسلحھ قرار گیرد و ھمیشھ سعی می شود کھ دو 

                     .                                                                 اسلحھ قرار نگیرد لولھپایھ زیر 

مناطق نبرد وقتی کھ نیروی تک تیرانداز از تکیھ گاھی برای قرار دادن اسلحھ اش در در عملیات جنگی و 

:                                                                   استفاده می کند باید شرایط زیر را در نظر بگیرد

بھتر است قسمت زیرین بدنھ  دھدقرار نسفت و سخت و خشک تکیھ گاه ھرگز لولھ اسلحھ را در روی  –

                                                                  .      گیردقرار نرمی اسلحھ را در روی تکیھ گاه 

رمی مانند است از وسیلھ دم دست ن مناسباسلحھ تکیھ گاه و ھ زیرینمابین بدندر محل قراردادن اسلحھ  –

                                                         .            کف دست استفاده شوداز یا  کاله و شال گردن و

 بھتر است کھ نقطھ اتصال گیردقرار و مسطحی  بدنھ زیرین اسلحھ را در روی تکیھ گاه یکنواختاگر  –

.                                               اسلحھ باشدبدنھ  زاویک نقطھ  یک قسمتفقط در اسلحھ با تکیھ گاه 

در مناطق شھری و مکانھای سنگی و زمینھای سفت و برای تکیھ گاه اسلحھ در ھنگام استفاده از دو پایھ  –

کھ در داخل آن بھ جھت نرم شدن خاک  دادهقرار و یا گونی کیسھ روی دو پایھ اسلحھ را در بھتر است سخت 

                   .می دھندقرار و یا ماسھ ره ا

برای این منظور تک تیرانداز بدنھ زیرین :زانو نشستنبھ نشانھ گیری و قراولروی تک تیرانداز بھ صورت 

اسلحھ را در دست راستش گرفتھ و در ھمین ھنگام پای راستش را بھ سمت عقب برده و زانوی پای راستش 

است و پاشنھ پوتینش می نشیند و زانوی پای چپ رابصورت قائم قرار داده و را جمع کرده و در روی پای ر

متخاصم ھای  دست چپش قرار داده و بھ سمت نیرویآن در  ھو بدنفشرده سمت راست  بھ شانھاسلحھ را 

                               .می کند روی و شلیک گلولھ نشانھ
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  تکنیک حرکت و عملیات گروھی تک تیراندازان در میادین نبرد                                )تک تیرانداز (" sniper "سنایپرا

  
  

: قراولروی و نشانھ گیری از روی زانو  بھ دو روش صورت میگیرد  

 -A زیرین اسلحھ را با دست چپ میگیرد بدنھ قرارولرویتکتیرانداز در حین. – B   تکتیرانداز در حین

  .وی وارد میشوددست چپ بھ خشاب اسلحھ حھ را با دست چپ گرفتھ و سنگینی قراولروی بدنھ زیرین اسل

  .)از روی زانو نشان داده استرا تک تیرانداز با اسلحھ نیروی در تصویرھای زیر طریقھ نشانھ گیری (

  

                                                  :تک تیرانداز بھ صورت نشستھنیروی نشانھ گیری و قراولروی 

و  دادهقسمت زیرین اسلحھ را در دست راست خود قرار در حالت ایستاده است و در این روش تک تیرانداز 

درجھ در  ٩٠تیرانداز در روی دست سمت چپش بر روی زمین و با زاویھ عمل نیروی تک ھمگام با این 

وه جمع می کند و یا اینکھ خالف جھت نشانھ گیری بھ سمت ھدف فرود می آید و پاھایش را بھ شکل بعال

پاھایش را جمع کرده و پاشنھ پوتین ھایش را بھ سمت زمین فشرده می کند، و یا اینکھ تک تیرانداز پاھایش 

   .قرار می دھددر دستان خود زیر تصاویر اسلحھ را بھ صورت بصورت نشستھ را از ھم باز کرده 
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  تکنیک حرکت و عملیات گروھی تک تیراندازان در میادین نبرد                                )تک تیرانداز (" sniper "سنایپرا

  

                                                                                                                                                 

 .)بصورت نشستھ  نشان داده استرا با اسلحھ  نشانھ گیری طریقھ تک تیرانداز نیروی ویر زیر ادر تص(

  

  

  

برای نشانھ گیری بھ صورت ایستاده تک تیرانداز :نشانھ گیری و قراولروی تک تیرانداز بھ صورت ایستاده

نسبت بھ مسیر ھدف چرخشی صورت می دھد و پای ) درجھ٩٠( در حالت ایستاده بھ صورت نیم گردش

نھ ھایش بھ سمت جلو حرکت می دھد و نسبت بھ راحت بودن تک تیرانداز وزنش را چپش را در امتداد شا

 بطور مساوی در روی پاھایش تقسیم می کند و ھمگام با حرکت پاھایش با دست راستش بند اسلحھ را گرفتھ و 
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  تک تیراندازان در میادین نبردتکنیک حرکت و عملیات گروھی                                 )تک تیرانداز (" sniper "سنایپرا

                                                                                                                            

قسمت محافظ زیرین لولھ اسلحھ را در دست می  شاسلحھ را از روی شانھ اش جدا می کند و با دست چپ

نیروی بھتر  است کھ و نشانھ گیری می کند،  گرفتھھدف وسوی  لولھ اسلحھ را بھ سمت  گیرد و با قدرت

.           دناستفاده ک اودر لحظھ تیراندازی و نشانھ روی از بند  اش اسلحھیشتربرای پایداری بتک تیرانداز 

.)داده است با اسلحھ بصورت ایستاده نشانرا طریقھ نشانھ گیری تک تیرانداز  پایینویر ادر تص(  

 

 

برای نشانھ گیری از پشت تنھ درخت،گوشھ  :قراولری و ھدف گیری تک تیرانداز از مکانھای مخفی

ساختمان و مکانھای مخفی دیگر  الزم است کھ تک تیرانداز طبق قواعد مخصوص بھ خود مخفی و استتار 

 ھم وی  ن حین پایداری اسلحھتا از آتش و اصابت گلولھ نیروھای مخالف در امان باشد و در ھمی گردد
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  تکنیک حرکت و عملیات گروھی تک تیراندازان در میادین نبرد                                )تک تیرانداز (" sniper "سنایپرا

                                                                                                                                  

تک نیروی دست کھ صورت گیرد باشد، تیراندازی و نشانھ گیری از مکانھای مخفی باید بھ شکلی برقرار 

نیروھای زبده تک تیرانداز متخاصم گلولھ ھا از برخورد کھ بتواند  باشدگرفتھ بطریقی تیرانداز بدنھ اسلحھ 

  .جلوگیری و محافظت گردد

 )نیروی تک تیرانداز از پشت مانع ھای را نشان می دھد یقراولروھم  پایینویر اتص(
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  تکنیک حرکت و عملیات گروھی تک تیراندازان در میادین نبرد                                )تک تیرانداز (" sniper "سنایپرا

  

 )ی نیروی تک تیرانداز از پشت مانع ھای را نشان می دھدقراولروھم  پایینویر اتص(

 

 

  



١٦٤ 
 

  تکنیک حرکت و عملیات گروھی تک تیراندازان در میادین نبرد                                )تک تیرانداز (" sniper "سنایپرا

  

  

  )بھ سوی نیروھای متخاصم با کمک ھم قطار تک تیرانداز را نشان می دھدقراولروی  پایینویر اتص(
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  تکنیک شلیک بھ ھدفھای در حال حرکت توسط تک تیرانداز                                     )تک تیرانداز (" sniper "سنایپرا

 

  تکنیک شلیک بھ ھدفھای در حال حرکت توسط تک تیرانداز 

مشکل می باشد و بسیار تک تیرانداز سخت و نیروھای در حال حرکت و جابجائی توسط  ھایشلیک بھ ھدف

توسط تک شلیک بھ ھدفھای در حال حرکت نشانھ روی و ر ھنگام ، ددارد فراواننیاز بھ تمرین و ممارست 

 در جھتو باید مقداری بھ سمت جلوی از سایت مکانیکی و مگسک اسلحھ استفاده کند او اگر تیرانداز 

در حال پیاده ھدف سوی اگر تک تیراندازی بھ  بکندو شلیک گلولھ نشانھ گیری  متخاصم نیروی حرکت 

شده در فاصلھ کند این گلولھ و گلولھ شلیک  دھدکند و اسلحھ اش را جابجا و حرکت ن حرکت نشانھ روی

تک تیرانداز تا میان نسبت بھ مقدار فاصلھ او باید و یا اینکھ  عبور می کندھدف  پشت سرمتری از  ۵.١

واه در اسلحھ را و یا دوربین اپتیکی را بھ سمت دلخ )تنظیم کننده شکاف مدرج(سایت مکانیکی او ھدف 

برای شلیک بھ ھدف در حال حرکت و  حرکت ھدف تنظیم کند البتھ تمام این موارد ذکر شده باال یمسیر جلو

در نشانھ دیگری را الزم و تنظیم ھای برای این منظور الزم است پیشگیری ھای ،دنجابجائی کافی نمی باش

لولھ اسلحھ اش باید کانال لولھ از خروج گ زمان قبل ازتک تیرانداز نیروی ،انجام دادروی بھ سمت ھدف 

بصورت نرم وی و اسلحھ را بھ سمت ھدف نگھ دارد و با حرکت و جابجا شدن ھدفش اسلحھ را ھم بھ سمت 

                                                                                           . و بدون پرش حرکت و جابجا کند

بصورت تمام قد و ایستاده در کھ  یسوی ھدفی متحرک و بھ سمتنشانھ روی قصد تیرانداز تک نیروی اگر 

سمت چپ جبھھ بھ سمت راست از کھ از خود متری  ٣۵٠فاصلھ  درمتر بر ثانیھ  ۴حال حرکت با سرعت 

بھ ھدف در مدت زمان اصابت تا رسیدن و از اسلحھ تک تیرانداز زمان حرکت گلولھ  و در حرکت باشد

و شلیک گلولھ متخاصم از لحظھ نشانھ گیری پیاده نیروی زمان در این مدت  بیانجامدطول بھ ثانیھ  ۵.٠

                                        .طی می کندرا ) X=t*v(متر  ٢مسافت ھدف و اصابتش بھ تا رسیدن گلولھ توسط تک تیرانداز 

  و نصب گردیده است روسی  S.V.Dھ تک تیرانداز اسلحکھ در روی  Pso-1برای تنظیم دوربین اپتیکی 
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  تکنیک شلیک بھ ھدفھای در حال حرکت توسط تک تیرانداز                                     )تک تیرانداز (" sniper "سنایپرا

 

در کھ  ی مشابھ با مشخصات ھدف باالبھ سوی ھدفو ھدف گیری برای نشانھ روی نیروی تک تیرانداز باید 

دوربین اپتیکی ضد آبی است کھ با گاز ازت پر شده و یکی از معروفترین  Pso-1دوربین (ل حرکت حا

برای  و می باشد )اسلحھ ھای نیروھای تک تیرانداز روسیھ می باشددر  دوربین ھای اپتیکی استفاده شده

تصویر پایین ( دتنظیم کنرا  در دوربین بایدرا خط درجھ بندی  ۶تصحیح دوربین و نشانھ گیری بھ ھدف 

باید بھ " با توجھ بھ چنین تنظیمی قاعدتانیروی تک تیرانداز ھدف در این وضعیت  )نشان داده شده است

   .درجھ بندی شده است حرکت کند Pso-1در دوربین ) ٨(سوی زاویھ ھای وسط کھ بصورت عدد ھشت 

  ). وربین حرکت می کنددھشت شکل درجھ بندی  )٨(زیر حرکت ھدف را بھ سوی زاویھ ھای  تصویر(

  

   .)ھایش نشان می دھد را با درجھ بندیروسی Pso-1 دوربین اپتیکی معروف  تصویرھای پایین (
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  تکنیک شلیک بھ ھدفھای در حال حرکت توسط تک تیرانداز                                     )تک تیرانداز (" sniper "سنایپرا

 

بدون ن اپتیکی اسلحھ اش را تنظیم کرده و اسلحھ را تک تیرانداز دوربینیروی با توجھ بھ تنظیمات گفتھ شده 

              .                      شلیک می کند ھدفسمت بھ را و گلولھ  میکندحرکت و جابجائی بھ سمت ھدف نشانھ گیری 

در حال حرکت و جابجائی شلیک کند باید خطوط  خواھد بھ ھدفبدر چنین مواقعی تک تیرانداز اگر بنابراین 

کند، اگر تک ھدف تنظیم و جابجائی اسلحھ اش را نسبت بھ سرعت حرکت درجھ بندی دوربین اپتیکی 

با حرکت و جابجائی  را اسلحھ اشو جابجائی حرکت  "ثالمعمل کند تیرانداز بخواھد بھ صورت دیگری 

ھدف گیری بدست نمی آورد و گلولھ شلیک شده این ثبتی از نتیجھ ممطابقت دھد و بھ ھم قفل کند ،ھدف 

نیروی ی بدن باالقسمت درحین نشانھ گیری بھ وی بھ ھدف اصابت نمی کند اگر تک تیرانداز بخواھد توسط 

بھ وی اسلحھ در این حال تنظیم وی را با حرکت و جابجائی اسلحھ و می باشد در حال حرکت  ی کھمتخاصم

                                                                          .کندنمی اصابت بھ ھدف تک تیرانداز ش می کند و گلولھ و پایین پر سوی باال

 کھ در جبھھ دشمنھدفھای سوی حرفھ ای برای شلیک بھ زبده و  تک تیراندازنیروھای در جنگھای گذشتھ 

در حرکت می دادند کھ امتداد در یک و را در سطح افق اسلحھ ای خود  بودند و جابجائیدر حال حرکت 

                                                                                               .  است معروف " پوتین "بھ حرکت غرب 

خویش ور دست بند اسلحھ را بھ دخود در موضع کمین تک تیرانداز در حالت درازکش نیروی بعضی اوقات 

ا سمت راستش را از بدنش دور کند و بپای او باید ده و بھ ھدفی در سطح افق نشانھ گیری می کند یپیچان

بھ راحتی می تواند در این صورت او زمین فشار آورد و پای چپش را بھ سمت بدن خود جمع کند  ش بھپوتین

متوجھ او بدین طریق شانھ گیری کند نبھ سمت نیروھا متخاصم و قرارداده افق سطح اسلحھ اش را در 

میگردد کھ اسلحھ اش بھ آرامی در سطح افق از سمت راست بھ سمت چپ حرکت می کند و شلیک و نشانھ 

                                                                                         .صورت میگیرد وی ھدف بھ راحتی توسط سمت گیری بھ 

  سیبل در حال  ژیولون تیر از تکنیدابرای تمرین شلیک بھ ھدف در حال حرکت در میتک تیراندازان 
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برای آنھا غیر ممکن نند و اگر داشتن چنین سیبلی حرکت برای تمرین نشانھ گیری بھ ھدف استفاده می ک

وقتی کھ ھدف با جریان روی جریان حرکت آب رودخانھ قرار می دھند و در ھدفی را تک تیراندازان باشد 

    .نشانھ روی و شلیک می کنندھدف آن سوی رودخانھ در حال حرکت و جابجائی است بھ آب حرکت 

پنبھ سبکی بر روی آب رودخانھ و گذاشتن عالمتی در باالئی این جسم  قراردادن تکھ تختھ و یا چوب" مثال(

                                                     )از فاصلھ دور برای نیروھای تک تیرانداز قابل مشاھده باشد یکھشناور بطور

از سوی تک تیرانداز صورت گیرد و و کوتاه د خیلی سریع شلیک و نشانھ روی بھ ھدف در حال حرکت بای

می جابجائی اسلحھ کوتاه و سریع باشد زمان کمتری تک تیرانداز صرف نشانھ روی و ھر چھ این حرکت 

برای شلیک را و برای این منظور تک تیرانداز باید تمرینھای زیادی  گرددنتایج بھتری دستگیر وی میو کند 

و بدون فکر کردن و فقط از  یکدھد تا جائی کھ تک تیرانداز بتواند بصورت اتوماتبھ ھدف متحرک انجام 

و با شلیک موثر و دقیق خود ھدف  کنداستفاده دشمن  ھایبرای شلیک بھ سوی نیرویطریق حس بینایش 

تیرانداز نیروی شلیک بھ ھدف در حال حرکت و جابجای برای  را از بین ببرد، البتھ نشانھ روی ومتحرک 

 .دست پیدا میکنندو تجربھ اری سخت و مشکل است و فقط با تمرین و صرف زمان زیاد بھ این توانائی ک

و  متری بھ ھدف در حال حرکت  ٣۵٠از فاصلھ قصد شلیک و نشانھ روی اگر در میادین نبرد تک تیرانداز 

می  متر ۴٠٠تا   ٣۵٠ نگمابین دو جبھھ ای ج فاصلھ تقریبیدر میادین نبرد ( داشتھ باشد را شونده جابجای

سایت ( با استفاده از شکاف درجھ و نوک مگسکفقط و اپتیکی او می تواند بدون استفاده از دوربین  )باشد

" قطعاکھ  انجام دھدرا  گلولھاسلحھ اش بھ فاصلھ مشخصی در جلوی ھدف نشانھ گیری و شلیک  )مکانیکی 

   .بھ ھدف مورد نظر اصابت می کنداو گلولھ 
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 متری توسط ٣٥٠در حال حرکت و جابجائی  از فاصلھ را نیروی متخاصم سمت ھدف گیری و نشانھ روی بھ  پایینتصویر (

  .)نشان داده شده استجھ و نوک مگسک اسلحھ اش تک تیرانداز با استفاده از شکاف در نیروی

    

2

1

3
4

  

  :مشخصات تصویر باال بھ شرح زیر می باشد

  .اوو جابجای حرکت و سمت جھت ھدف و  -١

  .در فاصلھ معین در جلوی ھدف اسلحھمگسک حرکت و جابجای جھت  -٢

  .ھدفجابجائی  خط سیروارتفاع  -٣

  .)ھدف(نیروی متخاصم  مسیر حرکت -۴
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  گلولھ اسلحھ  پرواز سیر الستیکب

اگر وی بھترین باشد اما میگویند ماھرترین تک تیرانداز اگر از ھر جھت ھم در فنون تیراندازی و نشانھ ر

                  .ماھری نمی شودتک تیراندازی نیروی آنرا نداند او  اتبالستیک پرواز گلولھ و محاسبعلم 

تک تیرانداز ھمیشھ در حال شلیک و تیراندازی در میادین تیر باشد ولی از او بخواھند در نیروی اگر 

گلولھ او بھ خطا میرود اگر چھ " شلیک کند حتما یھدف مختلف و از فاصلھ مشخص بھمناطق شرایط طبیعی 

توانایی شلیک بھ ھدف متحرک " او گاھی در میدان باز تیراندازی گلولھ اش بھ ھدف اصابت کند اما او حتما

                                                                                               .              با کوچکترین نسیم و یا حرکت کم باد گلولھ او بھ خطا میرودیا و یا ھدف دیده شده ناگھانی را ندارد و 

0
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 استشده میگردد را نشان داده گلولھ باال حرکت سیر پرواز گلولھ و علتھای کھ باعث افت سرعت و برد آن تصویر در (

  )   می باشدزاویھ شلیک گلولھ  0نیروی بازدارنده مقاومت ھوا TR نیروی جاذبھ و qسرعت اولیھ گلولھ و  V دراینجا

تک تیرانداز علم بالستیک و جبران ناپذیر است اگر "در بعضی اوقات خطاھا پیش آمده در میادین نبرد واقعا

.                                                                                        دمآخواھد جدول محاسباتی بالستیک پرواز گلولھ را نداند تک تیراندازی ماھر و زبده ای از کار در ن
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                                                                     :شده استچنین تعریف گلولھ در کل علم بالستیک 

لولھ جان کھ در داخل  یپوکھ فشنگوقتی پس از چکاندن ماشھ توسط تیرانداز ، گلولھ شناخت و  عملکرد  -

، و این سوختن باروت  می شودفشنگ باروت داخل پوکھ سوختھ بر اثر انفجار چاشنی دارد  قرار اسلحھ

در )مرمی( در پشتھ گلولھفشار زیادی تولید می کند، بر اثر تولید این گازھا از خود گازھای زیادی گرما و 

لولھ کانال گلولھ در  شکل و نحوه حرکت و رفتارتولید شده فشار زیاد این کھ  کانال لولھ اسلحھ بوجود می آید

این شکل  ومی باشد شکل سھمی  و یھندسکھ بھ شکل در ھوا  گلولھ را سیر پروازاسلحھ و خروج آن و 

گلولھ و پرواز آن بھ  کعلم بالستیک شلی .می باشدبھ ھدف اصابت و  گلولھانتھای مسیر حرکت تا پرواز 

ریاضی خاص بھ خود استفاده می کند کھ  زنده متحرک تا اصابت بھ آن از قوانین فیزیک وف اھداسوی 

                                                                                   . دنتک تیرانداز این قوانین را دانستھ و در محاسبات خود آنھا را لحاظ کن نیروھای الزم است

حرکت سیر پرواز وبر ناشی از این عوامل و تغییرات بوجود آمده موجود در طبیعت آگاھی اثرات  شناخت و

نیروی توسط است کھ  ھدف ھبگلولھ دقیق و تاثیر آنھا بر اصابت دست آمده از این تغییرات و نتایج بگلولھ 

                                                                               .ھ شوندنظر گرفتباید در تک تیرانداز 

رو کوه  یاز سمت باالگلولھ شلیک اگر توسط نیروی تک تیرانداز ارتفاعات مختلف  بادر مناطق کوھستانی 

از سمت با نشانھ روی و شلیک  می باشداین شلیک و ھدف گیری متفاوت ، شودصورت گرفتھ کوه بھ پایین 

بالستیک  اعلتھا بتفاوتھا و این  یتمامبھ سوی ھدف مستقیم صورت یک یا شلو  ی کوھستانپایین بھ باال

از علم بالستیک گلولھ  یاطالعحرکت گلولھ اسلحھ ارتباط مستقیم دارد حاال اگر نیروی تک تیراندازی 

                                                                .ھ ھدف اصابت نمی کندب بی فایده است وگلولھ صورت گرفتھ از اسلحھ او شلیک نداشتھ باشد 

تک تیرانداز در ھوای خنک صحبگاھی و گرمای ظھر خیلی با ھم متفاوت می نیروی شلیک گلولھ توسط 

خیلی مسائل و  متفاوت می باشندبا ھم بسیار باشند در ھوای بارانی و ھوای خشک حرکت پرواز گلولھ 

  از مسیر سیر پرواز وی گلولھ و انحراف یک است کھ ندانستن آنھا باعث خطا رفتن دیگری در علم بالست
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فقط سعی میگردد کھ  بحث این کتاب می باشد کتاب سخت و دور ازدر این  این علم توضیح کامل( .میگردد

                                                                                                              .              )داران و نیروھای مدافع وطنم ارائھ دھم آشنائی جزئی از علم بالستیک را بھ دوست

می و مطالعھ قرار در سھ مرحلھ مورد بررسی اسلحھ ماشھ  نرکت گلولھ پس از چکانددر علم بالستیک ح

 .گیرد

شود میتیرانداز چکانده نیروی توسط اسلحھ کھ ماشھ است  ھنگامیدر این  : بالستیک داخلی حرکت گلولھ -١

را  )گلولھ(می مرفشار این گاز عمل می کند و و کانال لولھ اسلحھ باروت در فشنگ ناشی از سوختن و گاز 

                                                                                                 . قرار میگیرد مورد بررسی و مطالعھکھ وا می دارد چرخشی بھ حرکت لولھ اسلحھ از انتھای 

از مرمی خروج  ھنگام، از  مرمی فشنگبھ رفتار و مشخصات حرکت  : بالستیک خارجی حرکت گلولھ -٢ 

.                                                                                                  مورد بررسی و مطالعھ قرار میگیرددھانھ لولھ اسلحھ تا لحظھ اصابت بھ ھدف 

تا اسلحھ از لحظھ ترك دھانھ لولھ  در فضاحركت گلولھ و مطالعھ در باره :حرکت گلولھ بالستیک نھایی -٣ 

اصابت ھدف ناشی از نحوه اثر و شدت تخریب ھمچنین و آن بھ ھدف و یا اصابت ا در ھوخاتمھ حركت آن 

                                                                                    . مورد بررسی و مطالعھ قرار میگیردگلولھ بھ ھدف را 

و  پرتابانرژی آزاد شده ناشی از انفجار چاشنی و سوختن باروت در داخل پوکھ فشنگ باعث  :شلیک گلولھ

،در حین گرددمی از کانال لولھ اسلحھ )سالح ھای نارنجک اندازدر نارنجک شلیک یا(مرمی فشنگ حرکت 

ضربھ سوزن گلنگدن بھ چاشنی فشنگ  شدنوارد  کت گلنگدن وچکاندن ماشھ اسلحھ توسط تیرانداز و حر

باروت مقدار زیادی گاز در پوکھ فشنگ این از سوختن  شود، میموجود در فشنگ سوختن باروت  عثبا

می لولھ اسلحھ داخلی جان بھ دیواره پوکھ را و  شدن پوکھ اسلحھ میگرددم متوربوجود می آید کھ باعث 

پوکھ از کانال لولھ اسلحھ و با اتمام فشار و خروج گاز  شودجلوگیری پشت پوکھ  تا از خروج گاز از چسباند

ھای بوجود تحت فشار گازاست کھ این مرمی  )گلولھ(با فشار گاز تولید شده در پشت مرمی  شود ھم آزاد می

  لھ موجود در جان لو ھایخاندرگیر شدن مرمی با ناشی از کھ خود را دورانی حرکت در جان لولھ  آمده
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لولھ اسلحھ با فشار و سرعت چرخشی زیاد در مسیر راس لولھ اسلحھ در مرمی از و سپس  میکند رااست آغاز

چرخش مرمی در لولھ اسلحھ ممکن است راست گرد و یا چپ گرد باشد کھ (یدھوا و اتمسفر بھ حرکت در می آ

 ز چپ بھ راستدر سالحھای روسی گردش خان ا این ناشی از جھت گردش گام خانھای لولھ اسلحھ می باشد

و جابھ جائی باروت در داخل پوکھ و حرکت مرمی بھ جلو باعث حرکت و  نسوختناشی ازفشار گاز  )می باشد

مساوی با آن دارد عکس العملی  ینیوتن ھر عمل سومقانون ( شود اسلحھ بھ عقب میو قنداق  بدنھی عقب نشین

منظور گلنگدن و (اسلحھ در اسلحھ ھای اتومات در ھنگام شلیک گلولھ سیستم مکانیکی )در خالف جھت آن  و

باعث عقب گرفتھ و  قرارسوختن باروت  از تحت اثر فشار گاز ناشی )ابزار متحرک سیستم چکاننده اسلحھ

در و از جان لولھ میگردد بھ بیرون و پرتابش فشنگ کش کشیدن پوکھ توسط ناخن ھمزمان ن گلنگدن و ترف

 در اسلحھ ھای روسی مانند ،میبرداسلحھ جان لولھ سمت بھ اسلحھ از خشاب  یفشنگ دیگرھمین حال 

ت سوختھ شده در جان لولھ از طریق مقداری از فشار گاز بارو S.V.D  کالشنیکف و اسلحھ تک تیرانداز

خود  حرکتبا پیستون  این دارد بھ طرف پیستونی حرکت کرده و قراراسلحھ لولھ  جدارسوراخ ریزی کھ در 

با توجھ بھ اینکھ گاز ناشی از سوختن باروت کھ با مقداری  حرکت گلنگدن را انجام می دھدعقب بردن عمل 

می باشد این ابزار کمتر کثیف می نارو آالت متحرک اسلحھ در تماس دود ھمراه است بطور غیر مستقیم با ابز

سالح ھا بر عکس اسلحھ ھای غربی کمتر در میادین جنگ  اینگونھچکاننده  شوند و خرابی و گیر کردن سیستم

با وارد آمدن ضربھ سوزن بھ چاشنی و آتش گرفتن و سوختن گاز باروت در داخل پوکھ . و نبرد پیش می آید

درصد از انرژی آزاد شده از سوختن % ٢۵- %٣۵" ھ در جان لولھ اسلحھ قرار گرفتھ است تقریبافشنگ ک

 )عمل اصلی(باروت صرف از جا کندن و حرکت مرمی فشنگ در جھت حرکت در کانال لولھ اسلحھ میگردد 

و درصد از انرژی آزاد شده دیگر ھم در مرحلھ دوم عملیات سوختن باروت صرف اصطکاک % ١٥- %٢٥

 بھ جلو )گلولھ (مرمی رانش و و حرکت و جابجائی  ھای داخل کانال لولھ رگیری آن با برجستگی ھای خاند

 ،گرم شدن پوکھ و  گرم شدن لولھ اسلحھصرف  این انرژی ھم کانال لولھ اسلحھ میگردد ،مقداری ازدر داخل 
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و  )منظور پیستون و گلنگدن وناخن فشنگ کش می شود(حرکت و جابجائی قسمتھای متحرک اسلحھ مرمی،

از انرژی % ٤٠مقدار" مقدار کمی ھم بھ علت نسوختن باروت ھای بھ ھدر میرود، در ھر صورت تقریبا

ی شود و مو ھدراز دست داده  یلبشکلولھ اسلحھ پس از خروج گلولھ از کانال  فشنگھ موجود در پوک باروت

    .گردداستفاده نمی یا 

       )را نشان داده است وپیستون متحرکاتومات اسلحھ ھای روسی را با گاز باروت سیستم   دكاركر پاییندر تصویر ( 

  

  

  

  

  

  

  :بھ شرح زیر می باشد )باالتصویر (و پیستون اروت مشخصات کارکرد سیستم اتومات اسلحھ را با گاز ب

  .کانال لولھ اسلحھ -١

  ).   گلولھ(مرمی -٢

  .برش افقی کانال لولھ اسلحھ و مجرای خروج گاز بھ سمت پیستون - ٣    

  .کندوارد میفشار سوختن باروت بھ پشت مرمی  از برش افقی کانال لولھ اسلحھ جای کھ فشار گاز -۴

  .مع شدن گازھای ورودیاتاقک محل ج -۵

  .گلنگدن اسلحھ را بھ عقب می راندموجود پیستونی کھ با فشار گاز  -۶

  .گاز ھای وردی بھ پشت پیستون -٧

                                                    .گازھای کھ گلولھ را بھ سمت بیرون از کانال لولھ اسلحھ پرتاب می کنند -٨
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برابر با " کمی صورت میگیرد و این مدت زمان تقریبابسیار اسلحھ ھمیشھ در مدت زمان از شلیک گلولھ 

0/001-0/06c  صورت میگیرد )سیکل(ثانیھ می باشد، شلیک گلولھ در چھار پریود                                                 :

                                                                                                                 .مرحلھ پریود تقریبی -

                                                                                                       .مرحلھ پریود اولیھ یا اصلی -

                                                                                                                      .مرحلھ پریود دوم -

                                                                            .مرحلھ پریود سوم یا آخرین مرحلھ پریود -

از زمانی آغاز میگردد کھ باروت شروع بھ سوختن در پوکھ فشنگ می کند و تا  :مرحلھ پریود تقریبی

ل و مرمی فشنگ را از جا کنده و بھ داخمیکند آخرین مقدار باروت کھ سوختھ گردیده و تولید گاز در پوکھ 

                                                                    . ی می نامندتقریب دریوپجان لولھ حرکت می دھد را 

 شود مقدار زیادی گاز تولید میی سوزد کھ باروت در جان لولھ اسلحھ م یدر مدت زمان کوتاھ :فشار اولیھ

 دنتولید می کن ھااین گاز کھفشاری  و نیرو و باشد میموجود در پوکھ فشنگ از سوختن باروت كھ ناشی 

کیلوگرم بر سانتی مترمربع است کھ  500kg/cm2-250اولیھ  برابر با  مقدار فشار .ی نامندم فشار اولیھ

برجستگیھای خان ھای داخل لولھ اسلحھ ھا را از جنس فوالد سخت (بستگی بھ نوع و فرم خان لولھ اسلحھ 

و وزن و سختی  )ور زمان و استفاده از اسلحھ و شلیکھای مکرر سائیده نگردندمی سازند کھ بر اثر مر

با سوختن ،ی ساختھ می شودو یا برنج یجنس مرمی فشنگ کھ اغلب از جنس فلز سرب و با روکش مس

در مدت زمان بسیار کوتاھی با سرعت زیاد و با حرکت  )گلولھ(مرمی و یا  باروت موجود در پوکھ فشنگ

  .می شودبھ حرکت خانھای داخل لولھ اسلحھ است در کانال لولھ اسلحھ وادار وجود شی از چرخشی کھ نا
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 )است را نشان داده ی مربوطھھا و منحنیدر لولھ اسلحھ پریود پرتاب مرمی  ھمرحلچھار در تصویر زیر ( 

PM

VK
VD VM

PH

PD

PA

B

K
g
/cm

2
M
/c

  

در  )گلولھ(مرمی پریود اصلی یا اولیھ از شروع حرکت مدت زمان مرحلھ  :مرحلھ پریود اولیھ یا اصلی

اندازه دار و تمامی مق می باشد فشنگ تا لحظھ اتمام سوختھ شدن تمامی باروت موجود در پوکھ جان لولھ

.                                                                                                       باروت تا لحظھ خروج مرمی از کانال لولھ  اسلحھ سوختھ می شوند

قدار حجم گاز پریود وقتی سرعت حرکت گلولھ در کانال لولھ اسلحھ ھنوز زیاد نمی باشد ماولیھ مرحلھ  در

پوکھ  داخلدر مرمی و پشتگاز ، ھرچھ حجم دبایناشی از سوختن باروت بھ سرعت افزایش می موجودی 

در گاز فشار افزایش این مقدار با سرعت بیشتری افزایش می یابد و گاز ھم شده  تولیدمقدار فشار  گرددزیاد 

 پشت مرمیتولید شده  فشاراین و بھ  شدباکیلوگرم بر سانتی مربع می  2900kg/cm2اسلحھ تا پوکھ فشنگ 

بھ ای  فاصلھ در اسلحھ ھای جنگی در مسیر وگاز ماکزیمم  و این مقدار فشار گویندمی  "ماکزیممفشار "

       .تولید میگردددر کانال لولھ اسلحھ  cm 6-4 طول
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زیادتر در لولھ اسلحھ کنده شدن مرمی از پوکھ و حرکت آن در جان لولھ حجم محفظھ گاز از جا با ھمیشھ 

در انتھای حرکت مرمی در لولھ اسلحھ و  گرددکمتر می ھر لحظھ فشار گاز باروت بر عکس و  دشومی

           .ماکزیمم فشار اولیھ گاز تقلیل پیدا میکنداندازه مقدار  2/3 بابرابرچیزی " تقریباگاز فشار ماکزیمم 

 یی مسیر مارپیچ خان ھابرجستگی ھادر اثر فشار گاز تولید شده و چرخش ناشی از سرعت حرکت گلولھ 

سرعت اولیھ 3/4  داربھ مق"تقریبادر جان لولھ اسلحھ ھر لحظھ افزایش یافتھ و در پایان این مرحلھ موجود 

در روی کھ  گردندمی در کانال لولھ اسلحھ باعث  موجودتعداد خان ھای " و ضمنا، مرمی دست پیدا می کند

شناسی نیروھای پلیس با مشاھده مرمی فشنگ و  در جرم(ھای ظاھر گردد شیار )گلولھ(مرمی بدنھ 

       .)شیارھای ایجاد شده بر روی آن می توان پی بھ نوع اسلحھ مورد استفاده شده در صحنھ جنایت ببرند

خروج از ھنگام در )مرمی( گلولھباعث می شود کھ  تاثیر شکل چرخشی خانھای موجود در لولھ اسلحھ ، 

این و پیدا کند  سرسام آوریسرعت و کند بھ دور خود حرکت  )دورانی(خشی اسلحھ با حرکت چردھانھ لولھ 

دورانی گلولھ بھ دور محور خود باعث حرکت  گلولھ می باشد،محور طولی حرکت دورانی بھ دور راس و 

سیر گلولھ در مسیر کھ  شودموجب می ھمچنین و  میگرددھوا در  سیر پرواز اومسیر ثبات حرکت گلولھ در 

                                                                                                                .نشودمنحرف توسط تیرانداز شده حرکت در نظر گرفتھ یر سو از م ماندمعلق بدر ھوا د خو پرواز

روت تا خروج و پرواز مرمی از سوختن تمامی بااست كھ پریود مدت زمانی مرحلھ  این :مرحلھ پریود دوم

گاز تولید شده از سوختن باروت بھ پایان می رسد دوم در مرحلھ پریود ، گرددمی شامل از کانال لولھ اسلحھ 

گاز زیاد در اثر فشار و وارد می کند زیادی اما قدرت فشار و گرمای گاز بیشتر میگردد و بھ مرمی فشار 

کند در اینجا بھ حرکت می شروع اسلحھ  کانال لولھدرون  در )گلولھ(مرمی باروت ، از سوختن حاصلھ 

 اسلحھ کھ برجستگی ھای مارپیچی درون لولھ(با خان ھای شدن درگیر با  می شودحرکت مرمی ھمراه 

می مماس و با آن ھم قطر کھ داخل کانال لولھ اسلحھ  )باعث حرکت چرخشی و دورانی مرمی می شوند

  گاز در نتیجھ ،  اسلحھ جداره داخلی لولھ قسمت فرورفتگی با برابر است " دقیقا )گلولھ(مرمی  قطر دنباش
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اسلحھ از دھانھ لولھ  حرکت مرمیو قبل از  ندباروت نمی تواند از کنار گلولھ عبور کشده از انفجار تولید 

گلولھ بھ کت و جابجائی رحصرف گاز ناشی از انفجار باروتھا  فشار حاصلھبنابراین تمامی و  خارج گردد

اسلحھ قطر داخلی لولھ ھمیشھ توسط کارخانھ ھای سازنده .و خروج مرمی از لولھ اسلحھ میگرددجلو سمت 

فشار  و در نظر گرفتھ می شود ی بیشترمرمی کماز قطر )ولھ استمنظور خان ل(در قسمت ھای برجستھ 

خانھای باروت گلولھ را کھ با این برجستگی ھا بھ شدت درگیر است در مسیر مارپیچ ناشی از احتراق گاز 

گلولھ زنی در تمامی سالحھا  .را افزایش می دھد )مرمی(د و سرعت حرکت گلولھ بھ جلو می راناسلحھ 

سرعت مرمی در مرحلھ و زمان خروج از جان لولھ کمتر از سرعت اولیھ مرمی در  مقدارساختھ شده 

در لولھ اسلحھ ھای خان دار  یابد بھ سرعت کاھش میباروت ، در این مرحلھ فشار گاز  شروع آن می باشد

می باشد و در نوسان کیلوگرم بر سانتی مترمربع  900kg/cm2-300 مابین مختلف مقدار فشار گاز باروت

   .این مقدار اندازه را در کاتالوگ اسلحھ درج می کنندارخانھ جات سازنده اسلحھ ک

مرحلھ پس از اثر گازھا تولید "پرتاب گلولھ بھ این مرحلھ پریود  :مرحلھ پریود سوم یا آخرین مرحلھ پریود

لولھ اسلحھ مدت زمان این مرحلھ پریود از ھنگامی شروع می شود کھ مرمی از کانال و ھم می نامند  "شده

 پریوداین ، در مدت زمان ن میرسدیبھ پای فشار گازھای تولید شده بر مرمی فشنگزمان  وخارج گردیده 

. متر بر ثانیھ دارند2000m/c-1200 از کانال لولھ اسلحھ سرعتی بالغ برتولید شده خروج گازھا  مرحلھ 

حلھ سوم در فاصلھ چند ده سانتی متری در مر مرمی از کانال لولھ اسلحھ )ماکزیمم(بیشترین مقدار سرعت 

کھ فشار گاز باروت بر تھ مرمی گلولھ  شوداین مرحلھ در زمانی تمام می از دھانھ لولھ اسلحھ بدست می آید،

                                                              .گرددبرابر یکی و اسلحھ با فشار مقاومت ھوای موجود 

ھنگام خروج از دھانھ کانال لولھ اسلحھ بھ مرمی در می گویند کھ  یبھ سرعت :)مرمی( لولھسرعت اولیھ گ

ی در نظر میگیرند کھ بیشتر از سرعت داخل تقریبیبصورت را ، سرعت اولیھ مرمی بیرون پرتاب می شود

  حرکت  سرعتاین البتھ کمی کمتر از سرعت ماکزیمم مرمی می باشد، وکانال لولھ اسلحھ مرمی در داخل 
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، در کاتالوگ تمامی اسلحھ ھای ساختھ شده با محاسبھ یکسری پارامترھای عملی بدست می آید) گلولھ(مرمی 

.                                                      ا برای تیراندازان مشخص می کنندسرعت گلولھ اسلحھ ر" حتما

جنگی ھر اسلحھ می باشد،با برجستھ سرعت اولیھ گلولھ ھر نوع اسلحھ یکی از مھمترین خصوصیات 

 تاثیربا مقدار اندازه مسافت و برد نھایی مرمی ھم افزایش می یابد و  )گلولھ(افزایش مقدار سرعت مرمی

حرکت و سرعت مرمی  بر مرمی)باد،رطوبت،فشار اتمسفرھوا و نیروی ثقل زمین(اطراف  یمحیطعوامل 

.                                                                                                                         کمتر می شودو برد آن 

  :بھ عوامل زیر بستگی دارد)مرمی (ولیھ گلولھ مقدار اندازه سرعت ا

  .طول لولھ اسلحھ -

.                                                                                                                            فشنگ )مرمی(وزن گلولھ  -

.                                                                                                                            و رطوبت مقدار باروت موجود در فشنگوزن ،درجھ حرارت   -

                                                                                                               .  باروت موجود در فشنگاندازه تراکم مقدار  -

                                                        . داخل کانال لولھ اسلحھ)طول گام خانھا(نوع و تعداد خان ھای  -

  .اندازه ارتفاع خان ھای داخل لولھ اسلحھ –

بھ ھمان نسبت دارای خانھای بیشتری می باشد و باشد  ترلولھ اسلحھ بلند طولھرچھ کھ  :طول لولھ اسلحھ

و گلولھ تحت  اثر می گذارد )مرمی(بر گلولھ  کانال لولھ اسلحھمقدار زمان بیشتری فشار گاز تولید شده در 

بت بھ تعداد نسسرعت گلولھ و برد آن  می کند وبھ دور خود شروع بھ چرخش اسلحھ تاثیر خانھای لولھ 

فشنگ ھم زیاد موجود در و مقدار اندازه باروت  باشد بلندلولھ اسلحھ  ،اگر طولبیشتر میگرددخانھای موجود 

وزن ھر چھ باشد سرعت اولیھ گلولھ زیاد میگردد و این سرعت گلولھ رابطھ مستقیمی با وزن گلولھ دارد 

 بیشتر می نیزھم گلولھ  نھایی بردن آن مشكلتر و بیشتر و بازداشتھم باشد سرعت آن نیز بیشتر  )مرمی(گلولھ

  . استفاده کرد) در پوکھ باروت( باید از نیروی بیشترسنگین تر گلولھ در آوردن حرکت بھ اما برای  شود
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با مقدار تولید شده گاز ناشی از  فشنگ پوکھ در  داین تغییر مقدارباروت موجو: تغییر مقدار وزن باروت فشنگ

سوختن باروت رابطھ مستقیمی دارد و ھرچقدر گاز بیشتری تولید شود فشار گاز ھم در جان لولھ و کانال لولھ 

.                                                                      اد باعث افزایش سرعت اولیھ گلولھ اسلحھ می شوداسلحھ بیشتر می گردد و این حجم تولیدی گاز زی

با افزایش دمای گرم شدن باروت موجود در فشنگ اسلحھ گاز بوجود آمده ناشی از سوختن باروت ھم بیشتر 

یمم می شود و این افزایش فشار گاز بوجود آمده بر سرعت میگردد و مقدار افزایش فشار گاز تولید شده ھم ماکز

اولیھ و برد گلولھ اسلحھ ھم  اثر افزایشی می گذارد و بر عکس با کمتر شدن دمای گرمای باروت فشار گاز 

                                                                     .                                                    تولیدی کمتر و سرعت اولیھ و برد گلولھ اسلحھ ھم کمترمیشود

با توجھ بھ موارد ذکر شده باید تصحیح ھای در روی نشانھ روی و ھدف گیری با اسلحھ توسط تیرانداز در 

البتھ گرمای باروت ھمیشھ با دمای (دماھای متفاوت محیط اطراف و درجھ حرارت باروت فشنگ صورت داد 

در مناطقی کھ رطوبت محیط اطراف و ھوا زیاد باشد و اگر این رطوبت در ).یکی می باشد" یط منطقھ تقریبامح

روی باروت داخل فشنگ اثر بگذارد زمان سوختن باروت را کمتر می کند در نتیجھ گازھای تولید شده در زمان 

                                                                        .          کمتری اتفاق می افتد و سرعت اولیھ گلولھ را کمتر می شود

تراکم باروت نسبت بھ مقدار حجم باروت واقع در پوکھ بستگی کاملی اندازه مقدار  :تراکم مقدار باروت در فشنگ

باروت در وحجم م تراکاندازه د ، مقدار زیاد نباش فشنگ دارد و این مقدار باروت باید در حد مشخصی در پوکھ

 با کم و زیاد شدن مقدار باروت ترکیدن لولھ  اسلحھ میگرددحتی و ) لگد زدن(پوکھ باعث عقب نشینی اسلحھ 

ھم کم و زیاد می گردد، فرم و اندازه ھای ذرات باروت در )مرمی(سرعت و برد گلولھ فشنگ موجود در پوکھ 

         .دنگلولھ اثر مستقیمی دار تعیین سرعت و برد سرعت سوختن باروت و تولید گاز بیشتر و در نتیجھ در

تعداد ذرات باروت را در اندازه و مقدار نوع در وقت طراحی اسلحھ سازنده اسلحھ  جاتھمیشھ کارخانھ 

                                                              .                                                 میگیرند نظردر ساختھ شده اسلحھ نوع و مدل برای ی تولید شده فشنگھا

  در ھنگام شلیک گلولھ توسط تیرانداز و خروج گلولھ  :)لگد زدن( عقب نشینی اسلحھ در حین شلیک گلولھ
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کانال لولھ اسلحھ ،اسلحھ حرکتی در خالف جھت حرکت گلولھ انجام می دھد و این عقب نشینی بھ از 

                                             . صورت ضربھ قنداق اسلحھ بھ شانھ و کتف و دست تیرانداز می باشد

اسلحھ بھ مقدار زیادی کمتر از سرعت اولیھ حرکت گلولھ می  )دنلگد ز(عقب نشینی سرعت ھمیشھ مقدار 

                                       . باشد چون مقدار وزن گلولھ نسبت بھ مقدار وزن اسلحھ خیلی کمتر می باشد

 کیلوگرم بر متر می باشد و خطر 2kg/mاز  کمتر اغلبھای تک تیرانداز مقدار انرژی عقب نشینی اسلحھ 

                           )بیشتر می باشد کمیدر اسلحھ کالیبر بزرگ این مقدار (. کندو درد زیادی برای بدن تیرانداز وارد نمی 

کھ ھیچ وقت در  دین میشواسلحھ ھمیشھ  طوری تعی )قنداق(قدرت عقب نشینی و قدرت مقاومت عقب نشینی 

ا یکدیگر دو قدرت تشکیل می آنھا ب قرار نگیرند دیگرھمنقطھ در جھت مخالف مسیر و در یک خط و  یک

و سمت باال پرش کرده و بطرف این نیروھا سر لولھ اسلحھ در حین شلیک گلولھ کمی  ریتحت تاثدھند کھ 

                                                .یدا می کندانحراف از مسیر مستقیم پکمی گلولھ شلیک شده از اسلحھ 

اسلحھ و قنداق اسلحھ را بھ شکل  ھم تیراندازتک نیروی اگر قنداق اسلحھ بھ شکل صحیحی ساختھ نشود و 

بغیر از این در حین شلیک  این انحراف بیشتر میگردداندازه در دست نگرفتھ باشد مقدار  و صحیحی درست

لحھ توسط تیرانداز لولھ اسلحھ شروع بھ حرکت و تولید نوسان می کند در ھنگام بوجود آمدن این گلولھ از اس

نوسانات ممکن است کھ لولھ اسلحھ از حالت نشانھ گیری اولیھ منحرف گردد و این انحراف می تواند بھ ھر 

                                         .                                          باشد )باال،پایین،چپ و راست(سمت 

باعث ات نوسانات لولھ اسلحھ و عقب نشینی اسلحھ در ھنگام شلیک گلولھ و مجموعھ اثر :زاویھ انحراف

کھ زاویھ  می گویند، انحرافکھ بھ آن زاویھ  را بوجود میاورند ای زاویھاینھا  گیھمکھ  ی می شودمشکالت

پس با امتداد مسیر راس لولھ کانال اسلحھ و نشانھ گیری  وقتانال اسلحھ در مسیر راس لولھ کامتداد بین ما

   زاویھ انحراف پرواز گلولھکھ بھ این زاویھ،  بوجود می آیداز شلیک و خروج گلولھ از دھانھ لولھ اسلحھ 
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می گویند وقتی کھ راس مسیر کانال لولھ  مثبت انحراف زاویھزاویھ انحراف پرواز گلولھ را .  می گویند

را و بر عکس آن باشد باالتر از راس مسیر کانال لولھ اسلحھ کمی ھنگام پرواز گلولھ اسلحھ پس از شلیک و 

از شلیک  پسکانال لولھ اسلحھ پایین تر از راس مسیر لولھ اسلحھ ند وقتی کھ می گوی زاویھ انحراف منفی

                                                                                               .از اسلحھ باشدگلولھ 

انحراف پرواز گلولھ خیلی مھم  زاویھمقدار اندازه برای نیروھای تک تیرانداز در میادین نبرد از بین بردن 

از مسیر کانال لولھ اسلحھ باشد و برای آنان حکم مرگ و زندگی را دارد چون اگر زاویھ انحراف و حیاتی می

تک تیرانداز نیروی  توسط ای  شلیک گلولھچنین  باو  میرودخطا بھ وی شلیک شده گلولھ " زیاد باشد حتما

را ھدف اصابت  اومحل مخفی وی را دیده و ای متخاصم نیروھ" و مشخص شدن موضع مخفی وی حتما

.                                                                                                    خود قرار می دھندو یا آتشبارھای گلولھ اسلحھ 

تک نیروی و میادین نبرد جنگی ھای اتعملی درو پرواز گلولھ  اسلحھبرای از بین بردن اثرات زاویھ انحراف 

تیرانداز باید مشکالت اسلحھ اش را از بین ببرد، اما بر عکس اگر نیروی تک تیرانداز نتواند بطرز 

تنبلی و کاھلی تمیز کردن اسلحھ و نگھداری نامناسب اسلحھ در صحیحی قنداق اسلحھ را در دست بگیرد و 

                                          .خواھد کردتغییر  "ادین نبرد حتماپرواز گلولھ ھم در میزاویھ انحراف کند ب

تنظیم سیستم تیرانداز می توان از  طاثر عقب نشینی قنداق اسلحھ در ھنگام شلیک گلولھ توس شدنکمتر رای ب

          .کرد استفادهکھ بصورت پدھای کھ توسط کارخانھ ھای اسلحھ سازی ساختھ می شوند قنداق اسلحھ کننده 

در کل شلیک گلولھ از اسلحھ با شروع حرکت و سرعت گلولھ آغاز میگردد و عقب نشینی قنداق اسلحھ اثر 

  .شلیک گلولھ اسلحھ می گذاردنشانھ روی و زیادی بر افزایش زاویھ انحراف و در آخر بر دقت 
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  بالستیک خارجی حرکت گلولھ

گلولھ محاسبھ و خط سیر پرواز و اثر پیش رونده باروت حرکت گلولھ را پس از اتمام فشار گازدر این علم  

 از اسلحھ اش ی شلیک گلولھتک تیرانداز می تواند تابلونیروی خارجی ،با کمک بالستیک می کنندو بررسی 

و دیگر عوامل مورد نیاز در فواصل مختلف با توجھ بھ جھت باد و درجھ دما و فشار ھوای منطقھ نبرد را 

  .جھت ھدف گیری و نشانھ گیری بھ سمت نیروھای متخاصم را مشخص کند

مرکز ثقل  با کھ می باشدھندسی منحنی بھ صورت مشخصات خط سیر پرواز گلولھ  :خط سیر پرواز گلولھ

                  :                  دو نیرو قرار میگیردعامل گلولھ ترسیم میگردد، گلولھ در حین پرواز در ھوا تحت تاثیر 

 .                                                                                         نیروی وزن گلولھعامل  -١

     .ی مقاومت ھوانیروعامل  -٢

و نیروی )نیروی گرانشی زمین(زمین جاذبھ نیروی نیروی وزن گلولھ باعث میگردد کھ گلولھ تحت تاثیر 

بھ آھستگی ارتفاع خود را از مسیر سیر خط پرواز گلولھ کم کند و نیروی مقاومت ھوا  q ھگلول ثقل

TRیگردد کھ سرعت گلولھ باعث م Vتنزل و سرعتش قرار گرفتھ و ملکولھای موجود در ھوا  تحت تاثیر

                                                   .    دانواژگون گرداز مسیر خود منحرف و را و گلولھ  شودکم 

باعث است کھ بر گلولھ )TRنیروی مقاومت ھوا و qگلولھ  ثقلنیروی (این دو نیرو و اثر در نتیجھ اعمال 

منحنی خط سیر پرواز گلولھ و در آخر و انتھای ترسیم  شودبھ آھستگی کمتر  گلولھحرکت سرعت  گرددمی 

                                                                                .بھ شکل منحنی با خط شکستھ درآید

ی دارد بنابراین حرکت و کیاالستحالت بر سیر پرواز گلولھ نشان می دھد کھ اتمسفر  TRاثر مقاومت ھوا 

در  کرده و خط سیر پرواز گلولھصرف گلولھ را مو نیروی انرژی از پرواز در چنین محیطی مقدار زیادی 

  .آیدمی اتمسفر بھ صورت منحنی شکستھ ای در 
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  )نشان می دھدرا ولھ بر گلدر اتمسفر منطقھ شلیک  موجودگلولھ و مقاومت نیروھای پرواز سیر خط تصویر زیر (

                        :دنباش می زیر ھایو عامل سھ علتناشی از در اتمسفر ھوا  گلولھنیروی مقاومت بازدارنده 

  .اصطکاک ھوا -١

  .در پشت مرمی تشکیل امواج پیچشی ھوا -٢ 

  .در اطراف مرمی تشکیل امواج بالستیکی -٣ 

  )زیر نیروھای مقاومت بازدارنده گلولھ را در اتمسفر ھوا نشان می دھد تصویر(
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می باشد،با افزایش نسبت بھ سطح افق آن اندازه زاویھ افزایش مقدار بھ وط مربھمیشھ فرم سیر پرواز گلولھ 

اویھ زاین افزایش ،البتھ می یابد  شیافزا گلولھ نھایی و بردارتفاع خط سیر پرواز افقی زاویھ مقدار اندازه 

اندازه  مقدارمشخص ، ھمیشھ با افزایش می باشدموثر در برد نھای گلولھ  یو معینگلولھ تا مقدار مشخص 

مقدار مشخص با کمتر شدن بر عکس افزایش می یابد و پرواز گلولھ ھم ارتفاع گلولھ خط سیر پرواز زاویھ 

              . کمتر میگرددو ارتفاع پروازش  )گلولھنھایی برد ( گلولھ یخط سیر افقو زاویھ خط سیر پرواز گلولھ 

زوایھ مقدار اندازه یی گلولھ ھم بیشتر میگردد کھ بھ این پرواز گلولھ برد نھازاویھ مقدار اندازه با افزایش 

گلولھ اسلحھ ھای مختلف  )برد نھایی( ماکزیمم بردزاویھ ھم می گویند، مقدار اندازه  حداکثر برد نھایی

   .دھندمی ای را تشکیل درجھ  °35زاویھ "تقریبا

گلولھ لھ باشد بھ نام خط سیر منحنی منحنی کھ ناشی از مقدار زاویھ پرتاب گلو:گلولھخط سیر پرواز منحنی 

کھ ناشی از زاویھ کمتر پرتاب گلولھ می باشد و  ای است منحنی کشیدهگلولھ خط سیر پرواز  امیده می شودن

  .دشابمی معروف خط سیر منحنی کشیده گلولھ کھ بھ برد زیاد گلولھ را بھ ھمراه دارد 

  )تمسفر ھوا نشان می دھددر تصویر زیر خطوط سیر متفاوت حرکت گلولھ را در ا(

0
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دو می توان شلیک مختلف و با زاویای  )با سرعت اولیھ مساوی( با یک نمونھ اسلحھگلولھ در ھنگام شلیک 

  : بدست آوردبھ شرح زیر افقی گلولھ را سیر پرواز 

  . سیر پرواز با منحنی مرتفع -١

.                                                                                           منحنی کشیده سیر پرواز با -٢

با زاویھ ھای )اسلحھ نمونھ و یک مدل از یک(ھای گلولھ سیر پرواز شلیک :سیر پرواز منحنی پیوستھ

  .د بھ نام سیر پرواز منحنی پیوستھ نامیده می شودنمختلف کھ برد یکسان گلولھ را در پی داشتھ باش

 تر پرواز گلولھ با زاویھ کمتر و با منحنی کشیده در ھنگام شلیک با اسلحھ ھای گلولھ زنی فقط از سیر

را در خط نشانھ روی سیر پرواز گلولھ ارتفاع  کمترینمنحنی کشیده گلولھ پرواز سیر خط و  استفاده میگردد

                                                                                                     . و قراولروی را دارد

  .)ا در اتمسفر ھوا نشان می دھدحرکت گلولھ رپرواز گلولھ و شلیک مستقیم سیر خط در تصویر زیر (

D=600m

h=150cm
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او م  و فواصل نزدیک می باشد ھای برد مستقی در محدودهتیرانداز نیروی تک در مناطق نبرد ھنگامی کھ 

شلیک کرد ،برای این منظور ھدف اسلحھ بھ سمت نشانھ روی و ھدف گیری بدون تغییر سیستم  دمی توان

از باالترین نقطھ ارتفاعی  تر نییپاکمی باید دارای ارتفاع ایستاده و تیرانداز در ھنگام نشانھ روی بھ ھدف 

                                                                        .دانتخاب کننشانھ گیری  جھترا ھدف  لبھ

تیرانداز در مناطق جنگی مربوط بھ ارتفاع ھدف می شود و این نیروی تک برد موثر شلیک مستقیم توسط 

قرار گرفتھ  ، در مناطق نبرد ھر چھ ھدف در مکان باالتری استھمان خط سیر منحنی کشیده پرتاب گلولھ 

نزدیکتر می گردد و برد موثر شلیک مستقیم گلولھ  و  منحنی پرواز گلولھکشیده سیر خط این ھدف بھ اشد ب

                                                                     . احتمال اصابت گلولھ بھ ھدف ھم بیشتر میگردد

د او باید در جدولی نبا اسلحھ اش تعیین کیک مستقیم در شلرا برد موثر گلولھ تک تیرانداز می تواند نیروی 

                                                                                .مقایسھ کند با ھمرا  گلولھکشیده اندازه ارتفاع ھدف را با مقدار اندازه ارتفاع سیر پرواز منحنی مقدار 

در اسلحھ ھای مخصوص نیروھای تک  :یتک تیرانداز در مناطق شھر شلیک مستقیم گلولھ اسلحھ نیروی

باالتر از بدنھ رویھ سانتی متر  ٧ "تقریبا اسلحھ آناندر روی بدنھ تیرانداز ارتفاع قرارگیری دوربین اپتیکی 

آن  درجھ بندی با دوربین اپتیکی و تنظیممتری  ٢٠٠در فاصلھ برای نشانھ روی بھ ھدفی  و می باشداسلحھ 

نصب میگردد روسی داز تك تیرانکھ بر روی اسلحھ ھای  Psoدر دوربین اپتیکی ( "2"درجھ  ر روید

حداکثر مقدار )تنظیم می کنند "2"وربین را روی مقداری درجھ بندی دمتر ٢٠٠برای فاصلھ نشانھ روی تا 

االتر از خط افق بسانتی متر  ۵متری  ١٠٠فاصلھ  درامتداد خط نشانھ روی دوربین اپتیکی اسلحھ ارتفاع 

 ۴خط نشانھ روی دوربین اپتیکی اسلحھ  اندازه مقدارھدف  ازمتری  ١۵٠می باشد ،در فاصلھ لولھ اسلحھ 

 جایی کھ ھدف قرار دارد متری ٢٠٠در فاصلھ  و می باشدباالتر از خط افق لولھ اسلحھ می باشد سانتی متر 

می شده و ھم دیگر را قطع لحھ بر ھم منطبق اس یخط ھدف گیری دوربین اپتیکی و خط افقامتداد " عمال

  برابر با " تقریباارتفاع خط نشانھ گیری و قراولروی با دوربین اپتیکی اسلحھ متری  ٢٠٠در فاصلھ و دکنن
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سانتی متر میگردد،در این فاصلھ خط سیر منحنی پرواز گلولھ و خط نشانھ روی دوربین اپتیکی اسلحھ بر  ۵

.                                                                                                   ھم منطبق می شوند

سانتی متر می باشد و ارتفاع  ۶تا ۵ ین ب" گلولھ تقریباط سیر پرواز از ھدف ارتفاع خ متری ١۵٠در فاصلھ 

متر می سانتی  ١-٢ "تقریبا خط نشانھ روی دوربین اپتیکی اسلحھ دمنحنی سیر پرواز گلولھ باالتر از امتدا

  .می باشد در نشانھ گیری سانتی متر  ۴تا ٣ھا ه باشد و تفاوت این اختالف انداز

  ).متری بھ ھدف را نشان می دھد ٢۵٠پرواز گلولھ و شلیک مستقیم تا فاصلھ در تصویر زیر خط سیر (
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سانتی متر می باشد و ارتفاع خط نشانھ  ٣ارتفاع خط سیر پرواز گلولھ برابر با  ھدفمتری از  ٨٠در فاصلھ 

سانتی متر می باشد کھ در نشانھ  ٢دازه برابر با سانتی متر میگردد کھ تفاوت این دو ان ۵روی تیرانداز برابر با 

بنابراین ھمیشھ تنظیم دوربین اپتیکی اسلحھ تک تیرانداز با درجھ  و گیری بھ سوی ھدف بسیار عالی می باشد

متر تنظیم می گردد،نشانھ روی بھ ھدف توسط تک تیرانداز با درجھ  ٢٠٠متر تا  ٨٠برای مسافت  "2"بندی 

  باال و یا بھ پایین نقطھ ای از  متری یسانت 2/3cmبت گلولھ وی بھ ھدف با اندازه تقریبی بندی ذکر شده و اصا
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.                                                                            ه استددر نظر گرفتھ شھدف کھ توسط تک تیرانداز 

  بھ مرکز نقطھ ھدفگیری شده توسط وی اصابت می " متری از ھدف گلولھ تک تیرانداز دقیقا ٢٠٠در فاصلھ 

ین اپتیکی بھ ھدف دورب )"2"(متری تا ھدف را می توان با درجھ بندی مذکور  ٢۵٠اندازه فاصلھ تا کند، حتی 

شلیک کرد و نیروی متخاصم را از پا در آورد بطور مثال تک تیرانداز بھ باالی کاله نیروی مخالف نشانھ 

متری بھ مقدار بیشتری ارتفاع سیر پروازش کمتر می شود و در این  ٢۵٠روی می کند گلولھ پس از فاصلھ 

سانتی متر  ١١یا بھ قول شکارچیھا گلولھ (لولھ اسلحھ سانتی متر پایین تر از خط افق ١١" تقریباگلولھ فاصلھ 

.                                                                                                            یا گردن نیروی مخالف اصابت می کند بھ صورتپایین تر آمده و  )سر می خورد

ین اپتیکی در جنگھای خیابانی و شھری کاربرد زیادی دارد،در نبرد شھری این روش نشان روی و تنظیم دورب

متر می باشند بنابراین تک تیرانداز می تواند از قبل دوربین اسلحھ اش را  ١۵٠-٢۵٠فواصل درگیری اغلب 

ھ بتنظیم کرده و با خود بھ ھمراه ببرد و ھمینکھ فردی از نیروھای متخاصم را در تیررس خود دید بھ سرعت 

                                                                                                     .از محل متواری میگردد خود و با حرکت سریع کردهنشانھ روی کرده و گلولھ ای شلیک سمت وی 

زمینھ کارانی را در مدارس و آموزشگاھھای تیراندازی ورزشی وجود دارند و ورزشکشورھا " در اکثرا

 انتیراندازآموختھ ھای  کھ کرداما نباید اشتباه آموزش می دھند تیراندازی و شلیک با نمونھ ھای مختلف اسلحھ 

را نیروھای متخاصم وزدوخورد می کنند می جنگند و در میادین نبرد با نیروھای تک تیراندازی کھ  کارورزش

مدارس تک تیراندازی زشھای نیروھای تک تیرانداز در آمو د ،زمین تا آسمان تفاوت دارناز بین می برند 

و شرایط مناطق نبرد و استتار افراد و آنان شلیک بھ ھدف توسط برای فاصلھ در نظر گرفتھ شده نظامی و 

                                                                                                                       .دننامفھوم میباش  یتیراندازرشتھ  انورزشکاربرای خیلی نکات دیگر 

  تک تیراندازی در آموزشگاھھای تک نیروھای آموزش تمرین و فواصل در نظر گرفتھ شده برای مقدار در کل 
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                              :                                                                  می باشندتیراندازی بھ شرح زیر 

                                     .                          می باشد متر ٢٠٠ فواصل کوتاهشلیک بھ ھدف در نشانھ روی و برای  -

                          .                                    می باشد متر ۶٠٠ فواصل نزدیکشلیک بھ ھدف در نشانھ روی و برای  -

                     .                               می باشد متر ١٠٠٠ متوسطفواصل در شلیک بھ ھدف نشانھ روی و رای ب -

  .باشد می متر ٢٠٠٠ دور واصلفدر شلیک بھ ھدف نشانھ روی و برای  -

باشد و اصابت گلولھ  متر ١۵٠٠تا  ١٢٠٠ واقعیھدف بھ برای  تک تیرانداز زبده و حرفھ ای فاصلھ شلیک  

                                       .اصل سخت میباشدودر این فبھ ھدف  ییراندازترشتھ ورزشکاران با اسلحھ مخصوص 

این عوامل  اثر گذاشتھ وکھ بر حرکت گلولھ در ھوا در منطقھ نبرد وجود دارد عوامل و فاکتورھای زیادی 

                                                  .شوند بھ ھدف میو اصابت آن باعث بھ خطا رفتن گلولھ از برخورد 

تک تیرانداز علتھا و عوامل زیادی را در نظر بگیرد کھ بر دقت نیروی است  زمال در ھنگام عملیات جنگی

گلولھ کھ  شوندباعث می نیروھای ھستند کھ عوامل  این" ضمناو  می باشندموثر بھ ھدف وی شلیک گلولھ 

                                                                               .دنگردمنحرف توسط تک تیرانداز از مسیر در نظر گرفتھ شده بھ ھدف اصابت نکند و تک تیرانداز نیروی 

تک  ،کندو محاسبھ  ھنظر گرفتتمام این مسائل را در روی و شلیک گلولھ ھنگام نشانھ باید در تک تیرانداز 

تک نیروھای توسط بنابراین دانستن علم بالستیک باشد در این خصوص باید اطالعات کافی داشتھ تیرانداز 

بھ سرعت را شلیک او باید بتواند جدول محاسباتی آموزش و شناخت توسط آنان می باشد تیرانداز از لزومات 

در غیر نشانھ روی خود لحاظ کند  اتو در تنظیمبوجود آمده را در نظر بگیرد احتمالی انجام دھد و خطاھای 

                                                                                .باشد داشتھاین صورت انتظار بھ خطا رفتن گلولھ را باید 

نظر در میان نیروھای متخاصم در  ی رافاھداو حرفھ ای تک تیرانداز زبده نیروی  و نبرد در میادین جنگ

نظر گرفتن با و گلولھ محاسبھ خطاھای بالستیک طبیعت منطقھ نبرد و محیط و شناخت بھ داشتن او با  میگیرد

   این گلولھ باید وای بھ سوی نیروی متخاصم شلیک می کند  گلولھدقیق نشانھ روی و در آخر با یک  این خطاھا
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نیروی متخاصم منتظر شلیک گلولھ  صورت غیردر  ورددر آ یاز پارا اصابت کند و نیروی متخاصم بھ ھدف 

تک تیرانداز صید صیاد شود و اگر تک تیرانداز شکار نکند ممکن است نیروی دوم نخواھد شد و شاید خود 

دشمن افراد  ایتک تیرانداز برنیروی استتار  دیگر صید در آن موقعیت قرار نگیرد و موقعیت اختفاء و

میان از را نیروھای متخاصم از  یبتواند ھدفخود اسلحھ اگر تک تیرانداز با اولین شلیک  .می شود مشخص

گلولھ وی بنابراین باید ھر شلیک  کرده استوارد  نطقھ نبرداو ضربھ روحی بھ نیروھای دشمن در م دبردار

                                                                                          .برخورد کندرد نظر موبھ ھدف  "دقیقا شلیک شده اوگلولھ  تا حساب شده  باشد 

البتھ انجام دھد کھ و جابجائی گاھی اوقات تک تیرانداز باید جدول محاسبات بالستیکی گلولھ را در حین حرکت 

صورت احتمال ھدف قرار در این رانداز ھمراه می باشد تک تینیروھای با تنبلی و سھل انگاری  بعضی اوقات

                                                                      .باشد میحتمی متخاصم و یا نیروھای دیگر آنھا تک تیرانداز نیروھای گرفتن خود تک تیرانداز توسط 

  ).بخوبی استتار گردیده استدر مکان باز و بدون عوارض را نشان می دھد کھ  ینیروی تک تیراندازدر تصویر زیر (
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  اطالعاتی کھ یک تیرانداز برای شلیک بھ ھدف باید بداند

بھ سوی نیروی متخاصم انجام موفق و شلیک دقیق و قراولروی بتواند نشانھ گیری  تک تیراندازبرای اینکھ 

مسیر شلیک مستقیم بھ امتداد  آن درقرار دادن  باال بردن تفنگ و بھ سوی ھدف، یمنظور از نشانھ رو( دھد

گیرد، تیرانداز  یکمک م و اجزاء اسلحھ اش  این کار تیرانداز از چھار قسمت یمرکز ھدف است،براسوی 

الزم است مسائل  )قرار دھد دیگر خال سیاه را در امتداد ھم باید چشم، روزنھ دید، حفاظ مگسک، مگسک و

تک تیرانداز در نیروی برای دانستن موارد زیر  "ایرد و ضمنرا در نظر بگمنطقھ نبرد در یجانبی محیط

گلولھ نیروی " حکم مرگ و زندگی را دارد اگر گلولھ اش بھ نیروی متخاصم اصابت نکند قطعامیادین نبرد 

می و حیاتی مھم وی متخاصم بھ وی اصابت کرده و وی را از بین می برد، بنابراین دانستن موارد زیر برای 

د در نھدف کمک میکسوی بھ  ویبھ دقت شلیک یم مناسب دستگاه نشانھ روی اسلحھ تک تیرانداز تنظو باشند 

  .بھ خطا میرود اش غیر این صورت گلولھ

                                    :         گرفتھدف باشد موارد ذیل را باید در نظر )قد( تیرانداز شلیک بھ قسمتی ایستاده تکنیروی  ھدفاگر  

.                                                                             فاصلھ خط شلیک مستقیم تیرانداز تا ھدفدانستن اندازه  -١

                                                               .             نبردنطقھ مدر  تعیین درجھ حرارت ھوا -٢

.                                                       نطقھ نبردمدر  پرواز گلولھ سیرسرعت وزش جانبی باد نسبت بھ اندازه مقدار  -٣

                                                     .                              نطقھ نبردمدر فشار اتمسفر ھوا  -۴

.                                                                                 نسبت بھ سطح افقشده توسط تک تیرانداز شلیک ویھ گلولھ از -۵

.                                                                            )فشنگ اسلحھ تک تیراندازمرمی  یمنظور وزن و سنگین(.گلولھ ضروری استمخصوص استفاده از نوع  -۶

  .تیراندازبرای درج در محاسبات نبرد ھدف در منطقھ و سرعت جھت و حرکت و جابجایی  -٧
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                               :     ھدف باشد موارد ذیل را باید در نظر بگیرد )پھنا(افقی تک تیرانداز شلیک بھ قسمتی  ھدف اگر -

          .                                                                      موقعیت نشانھ گیری بھ ھدف در سطح افق -١

.                                                                                                    ادبوزش سرعت جانبی  -٢

                                 .محاسبات خود ج دردر برای ھدف در منطقھ راو سرعت جھت و حرکت و جابجایی  -٣

ھدف مھم می باشد  بھدقیق شلیک  ی ھدف برایامت بلندو قس تنظیمات اسلحھ در سطح افقیباال  در ھر دو مورد

تک تیرانداز نیروی دقت شلیک در رل مھمی برای محاسبھ ھم تا ھدف تیرانداز دقت اندازه تعیین شده فاصلھ ھمچنین 

 ھرچھ فاصلھ تا ھدف بیشتر باشد دقت اندازه گیری پارامترھای محاسباتی باید بیشتر و دقیق ،بھ ھدف را بازی می کند

 برایتک تیرانداز را نیروی ھای مخصوص برای کسانی کھ اولین بار آموزش شلیک با اسلحھ .تر محاسبھ گردند

 بعلتانجام دھند صورت قدی ھدفی را بھ بھ آموزش شلیک بھتر است متری شروع میکنند  ۶٠٠فاصلھ در ھدف 

مورد ھدف   )پھنا(قسمتی افقی نسبت بھ ن از باال تا پاییرا  )ھمان ھدف(قد انسان بھ شکل راحتری  می تواناینکھ 

                                                                                                                       .را راحتر انجام میدھد) ایستاده(  تک تیرانداز جدول محاسباتی تنظیمات عمودی ھدفنیروی  "او ضمنقرار داد 

  ).در تصویر زیر نیروی تک تیراندازی را نشان می دھد کھ بخوبی صورت و اسلحھ اواستتار گردیده است(
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  در مناطق نبرد توسط تک تیرانداز تعیین فاصلھ تا ھدف 

اندازه دقیق فاصلھ تا زم کھ ال است بھ ھدف تک تیرانداز و شلیک موفقدر سطح افق و آموزش  برای نشانھ گیری 

ی صورت تجرب ھفاصلھ تا ھدف را میتوان بتعیین اندازه  ، توسط تیرانداز محاسبھ و انجام شود ھدف و تنظیمات دیگر

روش تا ھدف استفاده از فاصلھ  اندازه روش دیگری برای تعیین، دستگاھھا فاصلھ یاب لیزری محاسبھ کردو یا با 

در ضمن این یکی از  است، روش ھزار تایی تنھا روش اندازه گیری ساده فاصلھ در سطح افق  اشدھزار تایی می ب

البتھ ھم اکنون (.میگرددقرار استفاده مورد کشورھا  تمام ارتش روشھای عملی جھانی است کھ در نیروھھای توپخانھ

روش ھزار تایی برای تعیین تنظیم فاصلھ )در خیلی ارتشھا از سیستم جی پی اس برای تعیین فاصلھ استفاده میشود

نیروھای تک دارد و را اساسی مھم و افقی می باشد کھ در تعیین دقیق آتش توپخانھ و اسلحھ ھای گلولھ زنی نقش 

. میگرددقراراستفاد  مورد تک تیراندازنیروھای  توسط فاصلھ تا ھدفاندازه برای تعیین  دازتیران  

؟ گیرندمیفاصلھ را اندازه روش اندازه گیری ھزار تایی کار با چگونھ    

می باشد کھ  "واحد میلیم"قرار میگیرد یکی از واحدھای کھ بیشتر در امور نظامی و ارتشی مورد استفاده است 

ول محیط ممتری حاال با توجھ بھ این موضع و فر ١٠٠٠ت از زاویھ دید شیئی یک متری در مسافت عبارتس

و  ایم در نظر گرفتھمتری  ١٠٠٠در اینجا محیط دایره را با شعاع " ١۴/٣×شعاع ×٢" است  دایره کھ برابر با

البتھ در  ١۴/٣×شعاع ×٢=۶٢٨٠: ھر قسمت را یک میلیم می گویندکرده و قسمت تقسیم  ۶٢٨٠بھ این شعاع را 

قسمت تقسیم کرده اما در  ۶٠٠٠محاسبھ مسافت محیط دایره را بھ  ساده شدنکشورھای بلوک شرق برای 

  .را در محاسبات در نظر میگیرند ۶۴٠٠کشورھای غربی 

تقسیم کرده درجھ ٣۶٠اطراف خود را بھ محیط ما : دیگری چنین محاسبھ و تعریف میگردداین روش بصورت  

  در محاسبات ریاضی یک ھمین طور کھ می دانیم البتھ ( قسمت مساوی تقسیم میکنیم ۶٠٠٠رجھ را بھ و ھرد
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افق را یک شش ھزارم و یا بھ صورت معمول  ۶٠٠٠/١و زاویھ در بر گرفتھ  )می باشددقیقھ  ۶٠درجھ برابر با 

  .مکنیمی تبدیل مقدار زاویھ ھزارتایی را بھ سیستم متریک می نامیم یک ھزار تایی 

  ).نشان داده شده است در شکل زیرمیلیم است کھ تا ھدف یک ھزارم از نوک زاویھ دید فاصلھ مقدار اندازه ( 

1 / 1 0 0 0

3 0

2 0

1 0

3 0 0 m

2 0 0 m

1 0 0 m

  

در سطح در روش میلیم  نوک زاویھ دیدمتری از  ١٠٠در فاصلھ در روش محاسبھ فاصلھ از طریق میلیم ھدف 

 ٣٠متر  ٣٠٠سانتی متر و  ٢٠متر  ٢٠٠طور برای فاصلھ ھای سانتی متر را دارد و بھ ھمین  ١٠افق اندازه 

    .متری یک متر را نشان میدھد ١٠٠٠فاصلھ  کھ در سانتی متر  تا الی آخر ۴٠متر  ۴٠٠سانتی متر و 

                                                              : زیر محاسبھ کرداندازه گیری زاویھ را می توان بھ روشھای 

                                             ).            مشابھ نقالھ( اندازه گرفتمقدار اندازه زاویھ را می توان توسط زاویھ یاب دایره ای 

 .                                          اندازه گرفتمقدار اندازه زاویھ را می توان  دوربین دو چشمی "رتیکول" ھایبا تار

                                                                          .گیری کرداندازه مقدار زاویھ را می توان ھم توسط دوربین اسلحھ تک تیرانداز و یا با قطب نما 

و  باشد ھداشتپایین رو بھ باال سمت از را تخمین مسافت اندازه گیری و قصد مناطق ناھموار در تک تیرانداز اگر 

                                                                                                                              .گرددمی  آنبیش از مقدار واقعی اغلب تیره باشد مقدار اندازه گرفتھ شده مسافت  ھمزمینھ پشت ھدف 
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اسلحھ  وشلیک مسلسل صدای شلیک گلولھ توپ و نور و در ھنگام شب در مناطق جنگی می توان با استفاده از 

                                             :مسافت را تخمین زدبھ گوش تیرانداز صدای آنھا  دیدن نور آتش اسلحھ و شنیدننیروھای متخاصم و 

و سرعت نور  متر بر ثانیھ دارد٣٣٣ثابت می باشد و سرعتی برابر با " سرعت صوت در ھوا صاف تقریبا

استفاده  نور و صدا  برای تعیین مسافت از خاصیت دمی توانتیرانداز بنابراین می باشد متر بر ثانیھ  ٣٠٠.٠٠٠

ید بااو جنگ افزار دشمن را مشاھده میکند  ھرگونھناشی از شلیک ھنگام شب وقتی تیرانداز جرقھ و آتش  د درنک

رسد در این وقت شمارش می ویتا ھنگامی کھ صدای شلیک جنگ افزار بھ گوش را شروع کند شمردن ثانیھ ھا 

مسافت مقدار ل بدست آمده متر ضرب کرده حاص ٣٣٠را در  از شمارش اعداد را قطع کرده و عدد بدست آمده

                                                                                                                    .می شودتا ھدف بر حسب متر 

مختلفی  مقیاس ھر  داشتن نقشھ ای باروش دیگر تعیین فاصلھ و مسافت از طریق نقشھ می باشد تک تیرانداز با 

مقیاس بدست آورد، ریاضی فاصلھ را بوسیلھ خط کش مدرج و فرمول ساده بھ راحتی  داز مناطق جنگی می توان

سانتی متر می باشد و اگر مقیاس نقشھ  ١٠فاصلھ مابین دو جبھھ خودی و متخاصم در روی نقشھ " مثال

  :باشد فاصلھ بدست آمده برابر میگردد ٢٠٠٠٠/١

                                       .کیلومتر می گردد دوو یا  متر٢.٠٠٠متر و یا تی سان ٢٠.٠٠٠×٠.١=٢.٠٠٠

 زمانی کھ ھوا در منطقھ مورد" مثال باشدتغییر می ممسافت ھم کردن البتھ در آب ھوای مختلف اندازه گیری 

ھم طبیعت نبرد ھ منطق وتابش کند  تیراندازنیروی تک خورشید از پشت سر و نظر آفتابی و روشن باشد 

از زمین نسبت بھ سطح باالتری زمین قصد تعیین فاصلھ از روی سطح پایین  و اگر او بخواھد ناھموار باشد 

                                                                                 .را نشان میدھدکمتر مقداری مسافت بدست آمده اندازه را داشتھ باشد 

را با سیستم مسافت کھ  " رنج فایندر"نیروھای تک تیرانداز از دستگاھھای ارتشھای دنیا بعضی در ھم اکنون 

   استفاده میکنند دھندانجام می  ھمو یکسری از محاسبھ ھای مورد نیاز تک تیرانداز را کنندمیلیزری محاسبھ 
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با د ندھتک تیرانداز قرار می نیروھای اطالعات ذیقیمتی را در اختیار " رنج فایندر"دستگاھھای بعضی از 

ھدف،سرعت باد، جھت سرعت باد، سرعت  د مسافت تانتک تیرانداز می تواننیروھای دستگاھھا  اینکمک 

کار ،محاسبھ کنندرا درحال حرکت و جابجائی ھر گونھ ھدفی از نیروھای متخاصم یا نیروی پیاده و  حرکت 

را تا مقدار بھ سوی ھدف  تک تیراندازنیروی روی خطائی نشانھ راحت است و کردن با این دستگاھھا خیلی 

                                                                                                            .دنبر می باش البتھ کمی ھم زمان زیادی کاھش میدھد

سیستمی است کھ خیلی  طراحی و تولید کردهرا " BORS "سامانھ  "Barrett "شرکت اسلحھ سازی امریکائی 

در این سیستم نرم افزاری نصب گردیده است کھ اشد می ب ناتک تیراندازنیروھای  اسلحھبرای مناسب 

نیروھای  فشار، سمت، زاویھ، درجھ حرارت محیط و نوع گلولھ در اختیار  اطالعاتی را درزمینھ مربوط بھ

  .تک تیرانداز قرار میدھد

  )را نشان می دھدامریکا بارت محصول کارخانھ  " رنج فایندر"دازه گیری ان سیستم رزی تصویر (
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  )را نشان می دھدامریكا ده متح االتایبارت  M99-1 نصب شده در روی اسلحھ  BORS رنج فایندر زیر سیستمتصویر  (

  

 می باشد کھھم قد و پھنای ھدف  ھایاندازھداشتن نیاز بھ توسط تک تیرانداز یین فاصلھ تا ھدف برای تع

می توان داشتن این اندازھا در دست با و  دنتعیین کو  محاسباین اندازھھا را   قبلاز نیروی تک تیرانداز باید 

                                                                   :بدست آوردمی توان از فرمول زیر  راتا ھدف فاصلھ 

D=(V×1000)/β    در اینجاD  مقدار ثابت ریاضی و  ١٠٠٠فاصلھ تا ھدف وβ و مقدار اندازه زاویھ ھدف V  

اندازه مقدار و با داشتن  می باشدی در دوربین اپتیکی و یا دستگاه اندازه گیری زاویھ رمقدار اندازه یک ھزا

  .می توان در فرمول باال جایگذازی کرد ای ھدفارتفاع و پھن

تا ھدف ، پھنا و ارتفاع قد  )افقی اندازه خط( باید اندازه خطی ھدف را بیابیمبرای تعیین فاصلھ تا ھدف 

                                                                                                  . متخاصم را بدانیمنیروی 

جدول صفحھ بعد این اندازه ھا قید گردیده اند کھ نیروی تک تیر انداز می تواند برای تعیین محاسبھ تا  در(

  )اھدافش استفاده می کند
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 )دنخود لحاظ کن یمحاسباتجدول تک تیرانداز باید در نیروھای کھ است اندازه ھای زیر  جدول( 

M،) پھنا(عرض Mارتفاع ، وسایل مورد ھدف

 0,5 1,7                   نیروی پیاده با تمام قد

 0,5 1,5 نیروی پیاده در حال پرش ودویدن

 0,4 1,5 ام قدنیروی پیاده از بغل با تم

 - 6,0 تیر تلگراف چوبی

 - 8,0 تیر تلگراف بتونی

 - 5,0 ساختمان یک طبقھ گنبدی یا شیروانی

با سقف  آجری ساختمان یک طبقھ

 تخت
4,0 - 

 15-14 4,0  واگن قطار باری

 20,0 4,0 واگن قطار مسافربری

 6,0-5,0 3,0-2,0 کامیون 

 4,5-3,8 1,5 خودروی سواری

 0,2 0,25 بدون کاله آھنیسر انسان 
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 0,30 0,30 سر انسان با کاله آھنی

  آجر
 7-6 ضخامت 

 سانتی متر
 سانتی متر٢٠طول 

  

اندازه سینھ و یا قد نیروی ( را تا ھدف مشخص کند اش بطور مثال الزم است کھ تک تیرانداز فاصلھ 

مد ٣٩٠صفحھ  S.V.Dاسلحھ  PSOبین در اینجا دور( اش تیرانداز باید در داخل دوربین اسلحھ تکو  )متخاصم

 و یا اینکھ دوربین ببیند سمت چپیاندازه قد و یا سینھ ھدفش را در میان دو تا از درجھ بندی  )نظر است 

                          .با ضخامت مگسک سیستم نشانھ روی مکانیکی اسلحھ برابری کندقد و سینھ نیروی متخاصم  یاندازھھا

با اندازھھای گرفتھ متر می باشد با توجھ  ۵/٠و برابر با عرض سینھ نیروی پیاده در جدول باال و د قبلندی اندازه 

ھمینطور کھ از محاسبھ  D= )٠/١٠٠٠۵/(٢=٢۵٠ را پوشش می دھد در نتیجھ ھزارم میلیم ٢ ھدف شده زاویھ

                                          .مترمی باشد ٢۵٠بدست آمده مشخص است فاصلھ تا ھدف برابر با 

1 0 1 0

  

                         )می باشدتصویر ھدف در روی دو خط  ،در تصویر باال ھر خط درجھ یک ھزار میلیم پوشش می دھد دو خط دو ھزار میلیم(
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 نباید فراموش کردجواب داده است بخوبی نبرد جنگ و  ھای باال در صحنھصورت روش تعیین مسافت بھ 

                 

اندازه گیری  راستصویر سمت تر دو ی دھد را نشان م PSO روسی شبکھ خطوط داخل دوربین چپسمت ویر باال ادر تص(

      )را نشان می دھد  دباشمی  متر ۴٠٠ نشان داده است فاصلھ برابربا ۴ھ در روی درجکھ  تا ھدف PSO روسی دوربینبا فاصلھ 

درجھ بندی اصلی  -٢برای شلیک بھ ھدف در حال حرکت درجھ بندی تنظیم  -١:)سمت چپ(باال ویراتصدر 

 )بھ شکل عدد ھشت (درجھ بندی کمکی  -٣متر  ١٠٠٠لیک بھ ھدف تا مسافت برای ش )بھ شکل عدد ھشت (

تا ھدف تا فاصلھ  درجھ بندی برای تعیین مسافت -۴متر  ١٣٠٠و  ١٢٠٠و ١١٠٠برای شلیک بھ ھدف تا مسافت 

سیستم اپتیکی دوربین صورت می گیرد در تصویر سمت راست تعیین مسافت توسط  .متر ھم می باشد ١٠٠٠

عمودی واقع در روی خط خطوط در زیر یکی از متر باشد و  ٧٠/١قد انسان متوسط یب اگر ارتفاع بدین ترت

با توجھ بھ عدد نوشتھ شده در کنار خط عمود می توان فاصلھ را تا ھدف چین کمان شکل دوربین قرار گیرد 

 از  این اعداد د وننمایان گر فاصلھ تا ھدف می باش یاعداد نوشتھ در کنار خطوط عمود تعیین کرد ،

  البتھ ابعاد و  متر فاصلھ می باشند ١٠٠٠و ٢٠٠،۴٠٠،۶٠٠،٨٠٠نشانگر فواصل می باشند کھ  ١٠........،۴،٢
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در زمانھای د و تک تیراندازان حرفھ ای ھمیشھ نمی باشھم متفاوت اندازه قد و عرض سینھ نیروھای پیاده 

را انجام  ی پیاده دشمناندازه گیری ھا قد و عرض سینھ نیروھاای پیاده نیروھتن متفاوت سال با توجھ بھ پوشش 

ھم چنین خطھای صاف وسایل پیاده متخاصم و  اندازه ھیکل و قد نیروھایتک تیرانداز کھ است البتھ الزم  دنمیدھ

تیرانداز کھ در مواقع الزم تک  بگیرداندازه آنھا صورت ممکن در داند و نقلیھ و ادوات نظامی متخاصم را ب

البتھ تک تیراندازان حرفھ ای با تمرینات زیاد فاصلھ  تواند با داشتن این اندازھھا فاصلھ را تا ھدف مشخص کندب

را از طریق حس بینائی و نگاه کردن بھ ھدف تعیین می کنند و این تمرینات را می توان در ھمھ جا و ھمھ ای 

اھداف در حال حرکت نگاه می کند ھرچھ قدر ھدف دور گردد  ھمناطق انجام داد برای این منظور تک تیرانداز ب

است کھ چگونھ شده تصویرش کوچک می شود و ھرچقدر نزدیک تصویر بزرگتر می شود در پایین نشان داده 

                                                                                                                         :بگیرداندازه تا ھدف فاصلھ را و دیدن ھدف چشم کمک با  دمی توانتک تیرانداز 

سیاھی پنجره ساختمانھا و تیرھای بصورت یک تیکھ و و سر وی متری فرم بدن انسان  ٩٠٠- ١٠٠٠در فاصلھ  -

                                                                 .                                                       ندبرق بزرگ دیده می شو

        .    و سر آنان و دودکش منازل دیده می شوند متری فرم بدن انسان و حرکت پاھا ٧٠٠-٨٠٠در فاصلھ  -

 یخیلی واضحبصورت و شاخھ ھای درختان و دستان  متری فرم بدن انسان حرکت پاھا ۵٠٠-۶٠٠در فاصلھ  -

                                                                                                                   .     یده می شوندد

پروفیل دور پنجره  نیروی پیاده و )سبک و سنگین(کاله سر و لباس و کفش نوع اسلحھ متری  ۴٠٠در فاصلھ  -

                                                                        .و تشخیص دادن مشاھده منازل و نوع درختان را می توا

 و اجزاء کوچک منازل را مشاھده کردپیاده  نیروی متری می توان صورت و رنگ نوع لباس ٣٠٠در فاصلھ  -

                                                                                                                        .         و تشخیص داد

.                             کمربند نیروی پیاده و برگ درختان را مشاھده کردو متری می توان مشخصات لباس  ٢٠٠در فاصلھ  -
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تعیین فاصلھ تا ھدف توسط تک تیرانداز در مناطق نبرد                                                                 )تک تیرانداز (" sniper "سنایپرا

 

متری می توان مشخصات صورت مانند بینی دھان و چشمان نیروی پیاده فرم برگ درختان  ١٠٠در فاصلھ  -

مام ارتشھای دنیا از م اکنون در تھالبتھ ھمین جور کھ در صفحات قبلی کتاب ھم ذکر شده است  .مشاھده کردرا 

استفاده میگردد ولی بازھم استفاده از روش کار می کنند توسط لیزر یاب کھ دستگاھھای اندازه گیری فاصلھ 

محاسبھ ای مسافت برای نیروھای تک تیرانداز و نظامی از ضروریات می باشد در خصوص روش محاسبھ 

بنابراین  استفاده می کنند گییدانند و از این روش ھممنیروھای نظامی این روش را مسافت توسط فرمول باال ھمھ 

فریب  ھمدیگرفاصلھ در تعیین اندازه دقیق را رقیب ھمدیگر کھ نیروھای  شودھمیشھ در مناطق جنگی سعی می 

 رقیبدادن نیروھای برای فریب متخاصم نیروھای کھ دیده شده در نبردھای گذشتھ  داده و را بھ گمراھی بکشانند

ام شب بصورت مخفی ارتفاع تیر تلگراف را بھ اندازه نیم متر افزایش داده اند کھ در ھنگام روز اگر شان در ھنگ

این  شود واندازه گیری وی اشتباه کند  را تعییناندازه ارتفاع تیر تلگراف مسافت روی خواھد از برقیب نیروی 

                                                                                                          .گرددمی متر  ٧٠تا  ۵٠ بھ ی نزدیکچیزاندازه گیری فاصلھ تقریبی  اتخطایی بوجود آمده در محاسباندازه 

  )نشان می دھدرا و لباس استتار  S.V.D تصویر زیر دو نفر از نیروھای تک تیرانداز روس با اسلحھ(
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  روشھای تعقیب و شناسائی تک تیرانداز متخاصم                                                  )ندازتک تیرا (" sniper "سنایپرا

 

  تک تیرانداز متخاصمئی شناساروشھای تعقیب و 

سال در  ١٢بھ مدت است او  "SOLDIER OF FORTUNE"خبرنگار مجلھ  ) ١٩٧٩(جون ارلی ھم اکنون 

 سال بھ عنوان افسرگروه  ٤.٥در ارتش امریکا وی بھ مدت  شخدمتو در زمان  هارتش امریکا خدمت کرد

نیروھای ویتنام شمال کھ در جنگھای ویتنام با بود مریکایی یی اادری ویژهنیروھای  دھماز ھنگ پنجم 

  .مشغول بھ خدمت بوده است "رودزیا"كشور و بھ مدت سھ سال ھم در ارتش  ه استمی جنگید )ویتکنگ(

در خصوص  ١٩٧٩در سال  )سرباز جویاى نام وثروت( "SOLDIER OF FORTUNE"ھ  او مقالھ ای در مجل

 او در مقالھ خود چنین مینویسد،نوشتھ است کھ خالصھ از آن را می نویسمتعقیب و شناسائی نیروھای متخاصم 

 تنعرق و نبرد در ھوای گرم میادین جنگ  کھ در حین تعقیب و جستجوی محل تقریبی نیروی متخاصم 

آدرنالین در  ستپر از گرد خاک میدان جنگ شده ا ی آنانرا می سوزاند چشمھاخودی تعقیب کننده ھا نیرو

نیروھای تک و شما در این وضعیت دنبال  )ضربھ میزند(مثل شوک الکتریکسیتھ می تپد  آنانتمام بدن 

روان شما آنھا را احساس متخاصم میگردید شما میدانید آنھا اینجا ھستند تمام جان و تیرانداز پنھان شده ای 

ھستند  انتانرزم شما را می بینند و منتظر فرصت و از بین بردن شما و ھمو میکنند کھ آنھا در ھمین اطرافند 

 نیروھای تک تیراندازگروه و افراد شما در تلھ آنھا گرفتار شده اند  ،ھمین اطرافدر آنھا ھمین جا ھستند 

ما اینجور فکر و تصور میکنید اگر نیروھای شما آموزش دیده و زبده شما را بھ کمین انداختھ اند و شدشمن 

 متخاصمتلفاتی نخواھید داشت و شما تشنھ و منتظر از بین بردن نیروھای " باشند تلفات شما کم و یا اصال

 )سرباز(برید ، نیروھای پیاده میو از بین کرده آنھا را پیدا  یمشکل در اینجاست کھ شما بھ چھ شکلو دھستی

و کار کشتھ ناتو می باشند و مثل بازجوھای دادگاھھا  زبدهدر زمان حال ابزار تولیدی و تکنولوژی نیروھای 

تجربھ اندکی در پیدا کردن نیروھای متخاصم دارند آنھا اغلب یک سرباز معمولی ھستند کھ جذب ارتش 

ی خطرناک و ھامحیطو یط سخت محلی نا آشنا و شرا گردیده اند و برای حل مسئلھ ای پیچیده در موقعیت و

  چند ماه عقب  است شما برگردید بھ برای حل این سری مسائل و مشکالت ممکن .بھره می برنداز آنھا جنگی 
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   روشھای تعقیب و شناسائی تک تیرانداز متخاصم                                                 )تک تیرانداز (" sniper "سنایپرا

 

در صورتی کھ می خواھید موفقیتی در مناطق جنگی . کھ  شما این عملیات را شروع کرده اید از زمانیتر 

محل و منطقھ عملیات  ازوارد نگردد اولین مورد آشنایی  نیروھای شما بھمراه داشتھ باشید و تلفاتی بھ شما و

د نبراطالعتی از محل   شما نمی توانید عملیات موفقیت آمیزی داشتھ باشید در صورتی کھ مینیمم ،می باشد

در صورتی کھ در میان نیروھای شما افراد محلی نباشند قبل از اینکھ در منطقھ جنگی عملیات .داشتھ باشیدن

و شرایط محلی د و ھمچنین نبرنیروھایتان در محل با شما شروع گردد باید چند روز وقت صرف آشنائی 

 مسیر ل عملیات ود نقشھ عکسھای ھوایی و موقعیت محبای" در این مدت زمان کم حتما .دیداشتھ باشمنطقھ 

  محل و با مردم محلی داشتھ باشید از درمالقاتھای  نیدمطالعھ کی متخاصم را نیروھا آمد و رفت ھای

ی از نیروھای و خبرھاچوپانان می توان اطالعات ذیقیمتی در مورد محل وشرایط منطقھ وو دھقانان  

آوری اطالعات از محل می توانید تمرینھای فیزیکی و نظامی الزم با  در زمان جمع.دیبدست آورمتخاصم 

و اختفای  د داردوجو کمین زدنكھ امكان ناطق ر مدو كمین  یوضع ھاانجام داد و مرا  دیخونیروھای پیاده 

را نیروھا کرد کنترل مھمات و وسایل  ءنیروھا را در نظر گرفت و لباس استتار مناسب نسبت بھ محل را مھیا

سایل غیر ضروری را با خود ھمراه نبرید و کنترل کامل نیروھا را از نظر روحی و نظامی و وانجام داد و 

وھا فیزیکی از نظر نباید بھ دور داشت، مواد غذائی زاپاس، آب و مھمات را فراموش نکنید و سعی گردد نیر

گ و ھمفرم با نیروھای ھمرننده بعضی اوقات نیروھای زبده تعقیب کن دبار کمتری را با خود حمل کننشما 

در زمانی مفید واقع حیلھ نھا استفاده می کنند این آلباس می پوشند و از اسلحھ ھای غنیمتی  یمتخاصم خود

نیروھای در حین تعقیب  می باشید تعقیب نیروھای متخاصم در مناطق و سرزمینھای آنھادر میگردد کھ شما 

ر خیلی اوقات نیروھای د ت خود ونیروھایتان باشیدااظب حرکمتخاصم حواستان باید خیلی متمرکز و مو

مورد اصابت گلولھ قرار  ئی وشناسابھ اشتباه  شماکھ لباس دشمنان را بھ تن داشتھ اند توسط نیروھای خودی 

چھ آنھا کھ و سعی کنید ھرچھ بیشتر مردم منطقھ را بشناسید  هبنابراین باید ھمھ ای جوانب را سنجید گرفتھ اند

  و  را گم می کنید ی آنانشما اغلب رد پا آنھا را بدانید گ آنان اداب و سننفرھنمصرف میکنند  را یھازچی
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  روشھای تعقیب و شناسائی تک تیرانداز متخاصم                                                )تک تیرانداز (" sniper "سنایپرا

 

قبیلھ آفریقائی کھ در رد زدن و پیدا کردن شکار تجربھ (" نبوشم"نبایدعصبی شوید ھیچکس مادر زاد شما 

متخاصم پای نیروی بدنیا نیامده است با حوصلھ و دقت حواس خود را متمرکز پیدا کردن رد  )زیادی دارند

کنید مثال پژمردگی علفھا و یا خم شدن برگ علفھا و یا سر خم شده علفھا در یک جھت بھ معنی نشان دادن 

د اگر متخاصم بعد از طلوع خورشید حرکت کرده باشد در باشمتخاصم می نیروی رکت مسیر و جھت ح

بر را تری  د و علفھا حالت کمرنگومی شدیده و علفھا کمتر  مسیر حرکت دشمن شبنم در برگھای درختان

ید وتھا باشبدنبال تخریب تور و شبکھ عنک ی باشدماثر رد پا پیدا می کنند کھ نشانی از اثر حرکت دشمن 

سعی  نیروھای شما تحت تعقیب و شناسایی نیروھای متخاصم می باشند و از مناطقی عبور می کنندوقتی کھ 

از خود را زیر نظر بگیرید این دور متری ٢٠تا ١٥شود کھ ھر چند لحظھ سر خود را باال گرفتھ و تا فاصلھ 

ترل محل را در دست داشتھ باشید تا را بھتر ببینید و کنخود  کتدید زدن باعث میگردد کھ رد پا و مسیر حر

شود با حوصلھ و با میشما را زیر نظر دارند سعی  "حتما نھاآگرفتار نشوید چون  ی متخاصم نیروھابھ کمین 

خود را ببیند شکارچی شکار نباید شکارچی است و  ندازتك تیرا .تحمل مواظب حرکات و رفتار خود باشید

   .چی نمی افتدو بھ تور شکارکرده رم ر نھ شكار گوا

     )نشان می دھددر میان شاخ و برگ درختی خود در تصویر پایین تک تیرانداز را در موضع کمین (
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                مروری بر جنگ تک تیراندازان در شمال قفقاز                                                   )تک تیرانداز (" sniper "سنایپرا

 

  تک تیراندازان در شمال قفقاز                 مروری بر جنگ

بین نیروھای فدرال روسیھ و جدائی طلبان چچن جنگ سختی در گرفت میالدی  ١٩٩٤- ٢٠٠٠در سالھای 

ضربھ ھای خود تک تیرانداز ھر دو سوی جبھھ جنگ با استفاده از تاکتیکھای جنگی نیروھای در این جنگ 

                                                                                     .  د کردندوار مھلکی بھ نیروھای ھمدیگرسخت و 

چچن بھ جمھوری  داخلی  در منطقھ قفقاز جنگ( شمال قفقاز دردرگیریھا و جنگھای صورت گرفتھ این در 

ھ جنگھای شمال قفقاز اشاره داغستان و جمھوریھای دیگر ھم کشیده شده بود بنابراین در بعضی نوشتھ ھا ب

این زد کھ بود قدری گسترده از ھر دو طرف درگیر در جنگ باستفاده از گروھھای تک تیرانداز  )میگردد

.                                                                           استبھ جنگ تک تیراندازان ھم معروف گردیده خوردھا و جنگ و نبردھا 

در اوایل شروع جنگ تک تیراندازان چچنی نیروھای بی تجربھ ارتش پیاده روسیھ را با شلیک گلولھ ھای 

ر اوایل درگیریھا در جمھوری چچن بیشترین تلفات نیروھای ارتش وردند دمیامرگبار خود از پای در 

 صورت گرفتھ بود یتک تیرانداز جدائی طلب چچننیروھای نشانھ گیری و اصابت گلولھ  روسیھ توسط 

ناشی  روسارتش فدرال  زخمیتلف شده و از نیروھای درصد  %٢٦ آمارھای بدست آمده نشان می دھد کھ

.                                                                                                                            ه استتک تیرانداز بودنیروھای ای اسلحھ گلولھ ھو اصابت از شلیک 

مرکز چچن " گروزنی"بھ گزارش بعضی از شاھدان عینی در جنگھای صورت گرفتھ در محدوده شھر 

ھشتم ارتش روسیھ را از بین برده بودند، بطور سپاه تمامی افسران " تک تیرانداز چچنی تقریبای نیروھا

از میالدی  ١٩٩٥موتوریزه ارتش ھشتم روسیھ واقع در محدوده شھر گروزنی در ژانویھ  ٨١مثال در ھنگ 

.                                                                                                        بودندفقط ده سرباز و یک افسر سالم باقی مانده گ این ھنکل افراد کادر و رده ھای مختلف 

نیروھای چچنی برای جلوگیری از تسخیر شھر گروزنی توسط ارتش روسیھ از قبل خود را آماده کرده بودند 

 گرفتھ بودند، آنھا یروھای ارتش روسیھ در نظرھا و موضع ھای کمین مخفی را برای حملھ بھ ن آنھا موقعیت
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با شروع بتوانند  تا ده بودندتاکتیکی آماده کر حملھ ھایرا برای ارتباط و و قسمتھای از شھر  مناطققبل ز ا

اولین رئیس جمھور چچن " (جوھر دودایف"در وقت الزم و اسلحھ و مھمات کافی در اختیار نیروھای جنگ 

  .  ذارندگبقرار  )بعد از فروپاشی اتحاد جماھیر شوروی

  

  .)ای قفقاز نشان میدھددر کوھھ" S.V.D" تک تیرانداز عکس باال نیروھای تک تیرانداز ارتش روسیھ را با اسلحھ ھای(

در ھنگام عقب نشینی نیروھای ارتش فدرال روسیھ از شھر گروزنی میالدی  ١٩٩٣- ١٩٩٤در سالھای 

بدست و سالحھای دیگر با مھمات مربوطھ "  S.V.Dیاس و د"قبضھ اسلحھ تک تیرانداز  ٥٣٣تعداد 

   .نیروھای جدائی طلب چچنی افتاده بود

جوان زن در تک تیرانداز تعلیمات الزم را دیده بودند آنھا از نیروھای تک تیراندازان چچنی  جویانجنگ

درگیریھا مقابل نیروھای فدرال  روسیھ خیلی زدخوردھا و و در  شایانی کردندمیان صفوف خود استفاده 

داشتند و از کمک مردم محلی بی دریغ و نبرد حساب شده کار میکردند آنھا آشنائی کاملی بھ منطقھ درگیری 

   . خیلی خشن و حرفھ ای و با کیفیت برخورد میکردندروسیھ ی ماندند و در جنگ با نیروھای فدرال ارتش نم
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رتش روسیھ کھ درگیر اھشتم سپاه نیروھای پیاده :جنگ تک تیراندازان در شھر گروزنی مرکز جمھور چچن 

ن اجنگ در محدوده شھر گروزنی مرکز چچن بودند بھ ھیچ وجھ آمادگی در گیری جنگ با تک تیرانداز  

                                                                                      .           نداشتندرا مناطق شھری زبده و حرفھ ای چچنی در 

از سپاه ھشتم سرھنگی : شھر گروزنی بوجود آمد بدین شرح استزدوخوردھای اتفاقھای کھ در نمونھ یکی از 

این ھنگ  زایک گروھان موتوری  دست داشت ب رامنطقھ در فرماندھی یکی از ھنگھای موجود  کھارتش فدرال 

گروه فرستاد گروزنی  شھر داخلبھ ی از تک تیراندازان محل گروه کوچکیرا برای از بین بردن و دستگیری 

شھری پدیدار و از آنجا بھ سوی نیروھای روسی ساختمانھای در ھر لحظھ در خرابھ ھای چچنی  تک تیرانداز

د، گروھان ندمحل و مکان خود را تغییر می دا" سریعا کارآمد پس از شلیکھای د و نموثر انجام می دا یھا شلیک

تک تیرانداز زبده و ماھر چچنی بھ ماموریت رفتھ بود تجربھ نیروھای روسی گروه کھ برای دستگیری ی موتور

زیاد و کشتھ و تلفات  با دادنجنگ جھانی دوم را کھ در مقابل نیروھای آلمانی از خود نشان میدادند نداشتند آنھا 

                                                                     . بھ مقر خود باز گشتنددشان مجروح شدن افرا

روسی و ھم چنین " یاس و د" مانندی نمونھ ھاگروھھای تک تیرانداز چچنی بھ تعداد زیادی قبضھ اسلحھ از 

از تفنگھای ورزشی ھم بر علیھ اسلحھ ھای کالشنیکف را مجھز بھ دوربین ھای اپتیکی کرده بودند و حتی 

با خود را جنگھای شمال قفقاز خاصیتی از جنگھای پارتیزانی و چریکی  نیروھای ارتش روسیھ استفاده میکردند

در این جنگھا بھ صورت وسیعی از گروھھای تک تیراندازان با استفاده از یک تا دو نفر مسلسلچی  ندبھمراه داشت

نیروھای فدرال می پرداختند و خریب نیروھای موتوریزه و وسایل حمل ونقل تبھ در ھر گروه و آر پی جی زن 

  .دردسر و مشکل در کار و عملیات ارتش روسیھ بوجود می آوردندبرای آنان 

اسلحھ و مسلسلھای سبک  ھمجھز بنیروی پیاده نفر  ١٠تا  ٩متشکل از اوقات اغلب چچنی جنگجوی گروھھای 

لحھ سکھ مجھز بھ اتک تیرانداز یا دونفر ھم نیروی  سلحھ ار پی جی  و یکو یک نفرھم مجھز بھ اکالشنیکف 

  بیشتر عملیات  بھ نیروھای فدرال حملھ و ضربھ ھای کاری وارد میکردند و بودنددر میانشان اس وی دی ھای 
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 آنھا خالصھ میگردید شلیک با اسلحھ ھای ذکر شده بھ پایگاھھای ارتش روسیھ،بھ پستھای نگھبانی و

 ی، حملھ و ھجوم نابھنگام بھ نیروھای ارتشی ،مخفی شدن و تشکیل کمین در مسیر نیروھای ارتش بازرسی

نیروھای ارتشی بھ اسارت در آوردن و آنھا،انجام عملیات تروریستی و شبیخون،نیروھای و بھ تلھ انداختن 

میزدند و شبیخون بھ پایگاھھای ارتش روسیھ با استفاده از تاریکی شب نان آرا انجام میدادند و بیشتر اوقات 

.                                                                                                               از محل متواری میگردیدندپس از وارد کردن تلفات بھ نیروھای ارتش روسیھ در مدت بسیار کوتاه 

بیشترین تلفات کھ در جنگ چچن را نشان می دھد ساخت روسیھ  S.V.D" اس و د"زیر اسلحھ تک تیرانداز  ھایتصویر( 

  ).ی طلبان چچن بھ ھمدیگر وارد کردندرا با این سالح نیروھای فدرال روسیھ و جدائ

کمینھای خود را اغلب سر راه نیروھای روسی در جاده ھا و یا در محلھای چچنی نیروھای جدائی طلب  

احتمالی رفت و آمد نیروھای ارتش روسیھ انجام می دادند تا تلفات بیشتری بھ نیروھای ارتش فدرال روسیھ 

نیروھای ارتش را بھ اسارت بگیرند نفراتی از سلحھ ، مھمات و ھمچنین بیشتری غنائم ، ا مقداروارد کنند و 

در شمال قفقاز اغلب با گروھھای از جنگجویان مسلح بھ سالحھای سبک  جدائی طلبتک تیراندازنیروھای 

بھ نیروھای ارتشی حملھ میکردند و با از بین بردن نیروھای پیاده  بر پا میکردند ای گستردهکھ آتش زیاد و 

   .ارتش از منطقھ دور می شدند نیروھای مخابراتیکارد و افسران و 
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انتخاب میکردند و در طبقات میانی  را ای ساختمان بلند مرتبھی تک تیرانداز چچنی نیروھابعضی اوقات 

در ھمراه وی  چیو مسلسلگرفتھ در عمق اتاقھا دور از روزنھ ھا و پنجره ھا موضع مخفی کمین و ساختمان 

    کھ اغلب از سالح نارنجک انداز با سالح  از آنان نیروی دیگر چیمسلسلسر طبقھ باالی طبقھ اول و در 

نیروھای ارتش فدرال راه بر سر ار میگرفت و با چنین آرایشی نیروھای آنان استفاده میکردند قرار پی جی 

بعضی اوقات آنان در میان خرابھ ھای ساختمان ھا و  و بھ آنان تلفات وارد میکردندزده روسیھ کمین 

شلیک ی دقیق نشانھ رودیوارھای فروریختھ بھ کمین می نشستند و از آنجا ھدفھای خود را انتخاب و با 

 این ازدر بین نیروھای جدائی طلب چچنی روش دیگری بود کھ اغلب آنان .را انجام میدادندند خود ھدفم

این روش بدین شرح بود کھ استفاده میکردند روش در درگیریھا و یا کمین بر سر راه نیروھای دولتی 

د گرفتار میکردند خو نی از نیروھای فدرال را در کمیھگروچچنی ھمینکھ نیرو و یا نیروھای تک تیرانداز 

البتھ بھ قسمت پایین تنھ او شلیک کرده و وی را زخمی میکردند و ھمینکھ دوستان این نیروھا بھ یک نفر از 

و در آخر نفر  رساندندمی تھالکبنھا را آمی شتافتند یکی یکی سوی او و ھمقطاران وی برای کمک بھ 

از این  ھم در جنگھای ویتنام نیرویھای ویتکنگالبتھ ( رساندندمی تھالکبزخمی شده را با یک تیر خالص 

                                                        .)میکردند زیادی  روش بر علیھ نیروھای آمریکایی استفاده

 فدرالارتش نیروھا از بین بردن عملیات ھم ی بھ صورت تک انر جنگھای قفقاز خیلی اوقات تک تیراندازد 

تک تیرانداز حرفھ ای زودتر و قبل از حرکت و جابجائی نیروھای  د اغلب اینننجام می دارا ا یھروس

نیروھای ارتش فدرال موضع مخفی خود را دور از دید آنان در فاصلھ مناسب در پشت بام منازل و در 

دین چنبھ سوی ساختمانھای مخروبھ تعیین کرده و در آنجا بھ کمین می نشستند و در مدت زمان کوتاھی 

نیروھای شلیک موثر خود را انجام می دادند و بھ سرعت از موضع مخفی خود متواری می شدند این ھدف 

در مکانھای مشخصی برای خود مھمات و مواد غذائی پنھان و ذخیره میکردند تا در نین چھمتک تیرانداز 

.از آنھا استفاده کنندبتوانند زمانھای مناسب   
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نبردھا و زدخوردھای اگر بخواھیم  علت موفقیت و پیشرفت نیروھای جدائی طلب چچن را در در اوایل جنگ 

نائی با منطقھ نبرد و جنگ و تجربھ ھای نظامی کافی و آشدر نظر بگیریم یکی از این علتھا  ز راقفقا شمال

میلی ١٢.٧ سالحھای تک تیرانداز مناسب بخصوص اسلحھ تک تیرانداز روسی کالیبر بزرگبرخورداری از 

 )مجھز بھ صدا خفھ کن(متر و ھمچنین اسلحھ ھای بدون صدا  ٢٥٠٠با برد بیش از "  ٩٦-او اس"متری  

                                              .می باشند" اس وی دی" و  "٩٤-وی اس کی" و " وی اس اس"

 

  .) نشان می دھدرا باال تک تیراندازان ارتش روسیھ را کھ در ساختمان مخروبھ شھر گروزنی سنگر گرفتھ اند تصویر  (

بود کھ  " لینروخژنرال لف یاکولویچ "با تجربھ روس ژنرال روسیھ  ھشتم ارتشپاه سنیروھای دھی فرمان

ژنرال لف " ھشتم  سپاه دهقرارداشت، فرمان ولگاگرادنام بھ روسیھ پایگاھی ارتش ھشتم  مقر وی در یکی از 

فرمانده بسیاری زبده و ماھری بود و  کھ تجربھ جنگھای داخلی افغانستان را بھمراه داشت" روخلینیاکولویچ 

.   ھ عھده داشتدر شمال قفقاز ب رادھی عملیات ھای زیاد جنگی فرمان  
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  ) می دھدتصویرھای زیر متعلق بھ ژنرال روخلین با مدالھای فراوان و لباس نظامی را در روسیھ و افغانستان نشان (  

      

ژنرال لف یاکولویچ روخلین یکی از فرماندھان باتجربھ  ارتش روسیھ بود کھ سابق درخشانی در جنگھای (

سالگی بھ  ۵١میالدی در سن  ١٩٩٨در گیریھای جمھوریھای شمال قفقاز داشت او در سال  افغانستان و در

سرش و با تپانچھ مارک ماکاروف طرز مشکوکی در خانھ ییالقیش در اطراف شھر مسکو بھ دست ھم

.                                                                                   )خودش در حال خواب بھ قتل رسید

ژنرال با تک تیراندازان جدائی طلب چچنی  روسیھ با توجھ بھ مشکالت و درگیریھای نیروھای ارتش

زبده روسی را بھ منطقھ نیروھای ویژه تک تیرانداز تادن گروھی از فرسبرای را درخواستی روخلین 

تک تیرانداز یگانھای یک ھنگ از نیروھای از ستاد فرماندھی ارتش روسیھ نمود و پس از مدتی درگیری 

از نیروھای گروه پس از مدتی چندین پایگاه مقر فرماندھی ھشتم ارتش آمدند ارتش فدرال روسیھ بھ ویژه 

نیروھای تک تیرانداز زبده روسی بھ شکار  بھ منطقھ درگیریھای شمال قفقاز آمدندز آموزش دیده تک تیراندا

پرداختند و بھ آنھا تلفات زیادی وارد کردند و شاھد این چچن تک تیراندازان متخاصم در منطقھ ی نیروھا

  منطقھ جنگی  موضوع کاھش شدید زخمی ھای نیروھای روسی ناشی از اصابت گلولھ تک تیراندازان در
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                                . پیدا نموده بودو كاھش در ھر روز کمتر بود کھ  درصد٢٠٠" ھ ای تقریباظمقدار قابل مالحچچن بھ 

با جدایی طلبان روسیھ نیروھای ارتش ی نظامی کھ توسط عملیاتدر بھ گزارش سخنگوی نیروھای ارتش روسیھ 

تک در حین این عملیات  د کھھ بوصورت گرفتبا موفقیت  ی چچنجمھوردر" باموت"چچنی در نزدیکی منطقھ 

ز شان انفر  ١٦ میان این نیروھاکھ در  ز بین بردندانفر از جنگ جویان چچنی را  ٤٤ ھروسیارتش تیراندازان 

ھم آنھا بودند و در میان از نیروھای پیاده ھم نفر  ١٢رتبھ باال و  نفرماندھاز اسھ نفر و رده پایین  نفرماندھا

بھ گزارش نیروھای ارتش (  د داشتوجووھابی از نیروھای خارجی ھم نفر  ٧دگان میان كشتھ شدر چنین 

ھای شمال قفقاز نیروھای خارجی کھ بھ القاعده وابستھ بودند متشکل از افرادی از کشورھای روسیھ در جنگ

با توجھ بھ تلفات زیاد  )دندبو کشتھ شده یا و شمال افریقا در بین آنھا دیده و بخصوص عربستان سعودی عربی

نیروھای ارتشی در میان ی این تلفات انسانگیری از اول جنگ و نتیجھ  ھاینیروھای ارتش فدرال روسیھ در ماھ

نشان داد کھ نیروھای پیاده باید تاکتیکھای نظامی جنگ شھری را از اول آموزش ببینند و این بھ قیمت ریختن 

انجامید کھ الزم بود قبل از شروع جنگ آموزشھای مخصوص سرخون تعداد زیادی از نیروھای ارتش فدرال 

                                                                                                                           . ببیننددر شھرھا را جنگ تک تیراندازان 

در بین نیروھای ارتش روسیھ ( " سولنیچھ گرسک"مرکز تعلیم و تربیت نیروھای تک تیرانداز روسیھ در منطقھ 

 این مرکز راکھ با آن نامھ شماره نامھ ای می باشد  ر گرفتھ از آموزشگاه ب نام معروف است   "К-43"بھ اسم 

 ١٩٩٩در سپتامبر سال روسیھ را آموزش و تعلیم نیروھای کادر تک تیرانداز دید جاین مرکز )تاسیس نموده اند

البتھ مدارس دیگری در مناطق . (شروع کرده بودوسیھ ستاد نیروھای مسلح ربھ دستور فرماندھی میالدی 

در میان آنھا  ٤٣- روسیھ کھ از قبل آموزش نیروھای تک تیرانداز را بر عھده داشتند ولی آموزشگاه کامختلف 

                                                    .               )برخوردار بودآموزشگاھھا از معروفیت خاصی نسبت بھ بقیھ 

  ای ارتش افسرانی زبده و با تجربھ ای برای این منظور بھ آن برای آموزش نیروھای ارتش روسیھ از تمام یگانھ
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                                     .   دندگردیاعزام ی تک تیرانداز روس و تربیت نیروھامرکز جھت آموزش 

آموزشگاه مذکور یک دوره شش ماھھ واقع در این افسران قبل از آموزش دادن نیروھای تک تیرانداز 

                                                  . دندبودیده در این مرکز را مخصوص آموزگاری آموزشھای 

در  یارتشبرای یگانھای ی تک تیرانداز زبده نیروھاتربیت و تعلیم  ٤٣-کاش مرکز آموزدر وظایف اصلی 

تک نیرویھای در این مکان برنامھ آموزشی تاکتیکی فشرده و سختی را برای  سراسر روسیھ می باشد

           .           آموزش می بینند را برگزار می کنندتیرانداز کھ بصورت انفرادی و یا بصورت گروھی 

نتخاب این نیروھا با گزینشھای جھت آموزش تک تیراندازی در این آموزشگاه  ایروھای پیاده ای انتخاب نبر

سختی کھ از طریق آموزگاران و مدیران این مدرسھ صورت میگیرد انجام می شود و پس از پایان آموزش 

 قفقاز فرستاده می برای تجربھ عملی وبیشتر بھ جمھوری چچن و شمال مدرسھ  درنیروھای آموزش دیده 

کھ ھنوز در گیریھا بصورت گسترده بود  شده در یکی از نشریھ ھای نظامی روسی چاپاین مقالھ (  شوند

                                                                             ).داشتھ استادامھ ای در جمھوری چچن 

تک ی میان نیروھااز " اکثرا ھالدی تک تیراندازان ارتش روسیھ کمی٢٠٠٠در ماھھای بھار و تابستان سال  

از بین بردن بغیر بودند در حین ھجوم بھ شھر گروزنی  ٤٣-و دوره دیده در آموزشگاه کاتیرانداز آموزش 

از نیروھای تک تیرانداز چچنی را ھم از بین بردند ھم نفر  ٢٨مھم جدائی طلبان ی پیاده و نیروھاھدفھای 

باعث جلوگیری از تلفات بیشتری از " ضربھ زدن کاری بھ نیروھای جدائی طلب گردید و ضمنا کھ باعث

                    .ز بین می رفتندا چچنیتوسط تک تیراندازان اغلب کھ سرانجامید نیروھای ارتش روسیھ 

از و ھم چنین تک تیراندنیروھای برنامھ درسی مناسبی برای آموزش  ٤٣- کا آموزشگاه  دردر حال حاضر

حل و تشریح مشکالت آموزشی تک دف و شلیك بھ ھتحقیقاتی زیادی برای باالبردن دقت تیراندازی و 

                   . این آموزشگاه صورت میگیرددر توسط اساتید بروز شده ای ان بھ صورت نوین تیرانداز

را ھم صورت میگیرد کھ پس از زی آموزش افراد، آموزش اساتید تک تیراندا زا در این آموزشگاه بغیر  



٢١٦ 
 

  مروری بر جنگ تک تیراندازان در شمال قفقاز                                                                     )تک تیرانداز (" sniper "سنایپرا

  

یھ رفتھ و در اتمام آموزشھای الزم این اساتید بھ آموزشگاھھای مختلف تک تیراندازی در کشور پھناور روس

، اساتید این آموزشگاه افرادی را برای بخشھای  نیروھای دیگر تک تیرانداز را انجام می دھندآموزش  آنجا 

می دھند آنھا تاکتیکھای نوینی را برای نتیجھ و تعلیم مختلف وزارت دفاع و نیروھای ارتش روسیھ آموزش 

بوجود می كشور روسیھ در مناطق مختلف می ظان مختلف ھای در عملیات تیرانداز نیروھای تک بیشتر 

سرباز خوش "کھ در مجلھ  راتک تیرانداز ارتش فدرال روسیھ  از نیروھای آورند در اینجا خاطره از یک

:ذکر می کنمرا میالدی چاپ گردیده است  ٢٠٠١سال  ٦شماره " شانس  

از این یادھا این است کھ بھ تعریف می کند کھ خاطرھای زیادی وجود دارد یکی  این نیروی تک تیرانداز

در در شمال قفقاز روسیھ در نزدیکی یکی از پایگاھھای ارتش برود  یبھ محل وی ماموریت داده بودند کھ

با اسلحھ خود از فاصلھ مناسب و از مخفیگاه خود  بیگاه گاهتک تیرانداز محلی در آنجا یک كھ منطقھ چچن 

و قبل از اینکھ موضع یا کشتن نیروھای ارتش فدرال  بھ سوی نیروھای ارتش شلیک میکند و با زخمی

و اثری از مخفی خود متواری  وضعبھ سرعت از ممخفی وی توسط نیروھای ارتش فدرال شناسائی شود 

درگیھای شھر گروزنی مرکز چچن تک تیراندازان جدائی طلب  زدوخوردھا و در( شتخود برجا نمی گذا

خالی از سکنھ " لدستھ مساجد و پشت بام منازل مسکونی کھ اکثراچچنی از ساختمانھای بلند مرتبھ حتی گ

بھ نیروھای ارتش فدرال شلیک میکردند  ازین مکانھا و برای موضع مخفی کمین خود استفاده میکردند بودند

خود  راپیر از شلیک مستقیم گلولھ تانک و یا توپھای سبک ابرای از بین بردن آنھ  نیروھای ارتش روس و 

ن اصابت میکرد و ابھ تک تیرانداز" میکردند چون شعاع و ترکشھای ناشی از انفجار گلولھ توپ حتمااستفاده 

ی طلبان از شھر ھیچ ئباعث ھالکت آنھا میگردد بنابراین بعد از تصرف نیروھای ارتش فدرال و خروج جدا

آسیب دیده " شھر شدیدا ساختمانھای  ساختمان و یا منازل مسکونی سالمی در شھر باقی نمانده بود و تمامی

او اظھار می  )نو بنا نمودگروزنی را از دولت فدرال روسیھ شھر را از  چچن و پس از پایان جنگ دنبود

 کند تمامی شلیکھای مرگبار تک تیرانداز چچنی در شب صورت  میگرفت و اسلحھ وی مجھز بھ دوربین دید 
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برای این منظور قبل از غروب خورشید بھ محدوده تقریبی کمین تک تیرانداز با یک  )مادون قرمز بود(در شب 

تیربار سبک را با خود بھمراه ی مكنفر كنفر بیسیم چی حرکت کردم برای جلوگیری از بھ دام افتادن خودم یک 

عصر  برداشتم او اظھار می کند اسلحھ من مجھز بھ دوربین دید درشب  بود کھ با آن تاریکی شب را بھ روشنی

متوجھ  میکرد او می گوید پاسی از شب گذشتھ بود کھ ءبعد از ظھر تبدیل میکرد و دید خوبی برای من مھیا

متری از خودم در خرابھ ھای ساختمان سولھ یک کارخانھ  ٣٥٠ھ ی در فاصلحجابجائی حرکت سایھ و شب

دیده نمی شد اما من می " نشانھ روی کردم تک تیرانداز متخاصم اصال سایھ گردیدم و وقتی کھ بھ آن سمت

وضع مخفی مدر می باشد بنابراین من ھم خود در ھمانجا است و منتظر ھویدا شدن طعمھ و شکار او دانستم 

فاصلھ بدون تامل بھ الکھ بھ ناگھ روشنائی جرقھ مانندی از داخل کارخانھ ھویدا شد و من ب اندمممنتظر خودم 

می باشد شلیک تک تیرانداز چچنی بسوی آن جرقھ آتش کمی باالتر بھ جائی کھ احساس میکردم سر و صورت 

از پایگاه ارتش  یدکردم و بنظر می آمد کھ گلولھ اسلحھ من بھ ھدف اصابت کرده است روز بعد وقتی افرا

پیدا کردند نیروی تک تیرانداز چچنی را در آنجا بھ محل عزمیت کردند جسد  ند وروسیھ کھ در آن نزدیکی بود

را انجام می داد و بعد ازھالک شدن وی نیروھای ارتش فدرال او تک تیراندازی بود کھ یکنفره عملیات ترور 

آن تک تیراندازی پیدا نگردید و نیروھای واقع در درال روسیھ نیرویھای فدر آن منطقھ و محدوده پایگاه ارتش 

تك نیروھای این در شمال قفقاز ارتش روسیھ و در گیریھا  با تمامی مشکالت جنگ ،پایگاه آرامش پیدا کردند

نیروھای فدرال روسیھ توانستند تمامی شھر گروزنی با کمک کارکشتھ و زبده ارتش روس بودند کھ  تیرانداز

برای ارتش روسیھ موفقیت بھ ن را از نیروھای جدائی طلب چچنی و نیروھای وھابی پاکسازی کنند و مرکز چچ

 یمعروفدر جنگھای شمال قفقاز درگیر بودند ،تکتیرانداز كھ در میان تک تیراندازان ارتش فدرال  ھمراه آورند

  .نشان قھرمانی دولت روسیھ را بدست آوردبود کھ " الکساندر چرنیشف"بھ نام 
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تجربھ  روس  تک تیراندازنیروھای جمھوری چچن شمال قفقاز و جنگی در درگیرھای و زدخوردھای در 

بدست آوردند این تجارب جنگی با ریختن خونھای زیادی از جنگ شھری مختلف  ھای گوناگونی در زمینھای

ھیچ وقت کھ در خاطر نیروھای زبده تک تیرانداز روس بھ یاد مانده و نیروھای دو طرف بدست آمده است 

  .در شھرھا ھم ثبت و باقی مانده استدر تاریخ جنگ نیروھای تک تیرانداز نمی شود و فراموش 

  

در  S.V.Dاسلحھ را با می باشند  "اسپیتس ناز" ھ کھ معروف بھروسیارتش نیروھای کماندوی  یکی از  التصویر با (

  .)جنگھای شمال قفقاز نشان میدھد
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  ط سیستم جغدتوس دازتك تیرانتعیین محل شلیک گلولھ  

از مھره  )تک تیراندازان(شھری و غیر شھری وجود گروه ھای اسنایپرو نبرد امروزه در میدانھای جنگ 

با  ھاین نبردھا می باشند تجربھای جنگی از گذشتھ تا حال نشان داده است ک یاصلو برگھای برنده  مھم ھای

                                                                                   . شلیک ھر گلولھ توسط این افراد زبده سرنوشت نبرد در منطقھ بھ نفع دیگری رقم میزند

دست بھ ساخت و مونتاژ  مختلفیارتشھای کشورھای در جھان با توجھ بھ سرعت پیشرفت صنایع نظامی 

یک نمونھ موثر از این د نتک تیراندازان زده او موضع مخفی گلولھ  کشلیبرای تعیین محل  یدستگاھھا

می بھ نام جغد  کارخانھ جات اسلحھ سازی روسیھ بھ نام ساختتعیین محل تک تیراندازان  سیستمھا سیستم

برای تعیین  البتھ وسایل تعیین گرمای بدن.( ده استساختھ شتوسط صنایع دفاعی دولت روسیھ می كھ  باشد

تک تیرانداز ھم موثر است ولی با پیشرفتھ ھای صورت گرفتھ نظامی و تولید لباسھای جدید  موضع مخفی 

.                             )ائی این سیستم ھا را کم کرده استو كار دن تک تیرانداز بھ مینیمم رسیده استپرتاب اشعھ گرمایی ب

ھم این اسلحھ ھا  كنونز آن موقع تا از تولید و ساخت اولین اسلحھ ھای تک تیرانداز چند قرن می گذرد ا

تک تیرانداز در میادین جنگ بوده اند اما یک چیز ھیچ وقت نیروھای ده استفاھمیشھ در حال پیشرفت برای 

تک  ینیروھا اسلحھتغییر نکرده است و آن ضربھ موج و اکوستیک بوجود آمده ناشی از شلیگ گلولھ 

موج یک سری پارامترھای ناشی از شلیک گلولھ و ضربھ  با توجھ بھ مشخص شدن ،در ھوا استتیرانداز 

.                                    تک تیرانداز پی بردنیروھای  ءمحاسبھ این پارامترھا می توان بھ محل دقیق اختفاآن در ھوا و 

مخروط بر اساس قوانین فیزیکی اثر شلیک گلولھ در ھوا بھ صورت مخروطی شکل می باشد کھ در سر این 

گازھای کھ توسط است محور مخروط خط سیر گلولھ  اینو  )١٨٤تصویر صفحھ(است گلولھ در حال پرواز 

  .درست شده است بوجود آمده از سوختن باروت

                                                             :  پارامترھای ناشی از شلیک گلولھ اسنایپر بھ قرار زیر می باشند
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از کھ در ھر متر پرواز یک ژول دارد زاویھ مخروط بوجود آمده از شلیک گلولھ بستگی بھ سرعت گلولھ  -

                                                                                                             .آن کم می شودو قدرت  توان

 .دسیبل می باشد 100برابر با کھ ی پرواز گلولھ سطح اکوستیک -

 .متر می باشد  0.6-0.16برابر با کھ طول موج صدای ناشی از شلیک گلولھ  -

  .کیلو ھرتز می باشد 2تا  0.6محدوده تقریبی فرکانس بوجود آمده ناشی از شلیک گلولھ برابر با  -

می توان توسط دستگاھھای داز تك تیرانیک گلولھ با توجھ بھ تعیین و اندازه گیری پارامترھای ناشی از شل

                          .می کنند ساختمحل شلیک گلولھ را محاسبھ  عتسربھ خیلی کھ محاسبھ گر بھ صورت اتومات 

ھم اکنون در ایاالت متحده امریکا بر اساس داده ھای باال چند سیستم برای تعیین دقیق محل تک تیراندازان 

و در  کشور انگلیس از سیستم  .«Pdc», «Boomerang», «Lifequard» است مانند سیستمھای  ساختھ شده

«Bdi»   سیستم از و در کشور فرانسھ«Metravib»  سیستم از و در کشور روسیھ«Sova»  استفاده می یا جغد

                                                                      .گیردمی قرار استفاده مورد روسیھ ارتش و پلیس مورد نظر در رده ھای کھ شود 

بھ نام جغد می پردازیم ، با تک تیرانداز را توسط گلولھ در اینجا بھ بررسی سیستم روسی تعیین محل شلیک 

سیستم جغد بھ و بھ گزارش متخصصان این امور مده آنتیجھ گیریھای کھ توسط نیروھای نظامی روس بدست 

  .را تعیین می کندو موضع مخفی نیروی تک تیرانداز گلولھ درصد محل شلیک  %١٠٠صورت 
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  )را نشان می دھدگردیده است نصب کھ در روی یک نفر بر روسی  است د جغروسی زیر سیستم  تصویر(

  

سیستم جغد در  جنگھای شمال قفقاز بھ خوبی کار می کند در تمام شرایط آب ھوایی روز و شب  جغد سیستم 

  .و مورد تائید نیروھای ارتش روسیھ قرار گرفتھ است خود را نشان داده است

 نیروھای ی پستھای بازدید ، پستھای نگھبانی و موقعیت واحدھای مختلف این سیستم ھم اکنون در محل ھا

.                                                                                        میگرددقرار استفاده فدرال روسیھ مورد ارتش 

رت خودکار بھ خنثی کردن و تعیین مواضع شلیک اسنایپرھا و بصو می باشدبھ راحتی جغد سیستم کار با 

با ھم در ماموریتھا  «AGC-17»ترکیبی جغد و نارنجک انداز می توان بصورت سیستم این از اقدام میکند 

 با برد  «AGC-17»استفاده کرد کھ برای از بین بردن تک تیراندازان خیلی موثر می باشد سیستم نارنجک 

  . نارنجک در دقیقھ می باشد 400تا  100دوربین اپتیکی و تداوم شلیک از  متر شلیک با  1700
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  )    را نشان میدھد «AGC-17»زیر نارنجک انداز تصویر (

 

تک شلیک گلولھ دریافت اطالعات از سیستم جغد خیلی سریع می باشد بنابراین با داشتن مختصات محل 

در میادین جنگ و جلوگیری از وی خطر دفع مناسب برای ن با سرعت زیاد و انتخاب روش اتیرانداز می تو

محل و توسط دیدبانھا نیروھای تک تیرانداز روش جستجو برای تعیین سیستم جغد از نمود اقدام تلفات بعدی 

                                                          .بھ خوبی استفاده می شودآنان شلیگ گلولھ ھای نامشخص 

)نشان می دھدمحل بھ صورت فاصلھ و آزیموت جیتالی سیستم جغد کھ مشخصات محل شلیک گلولھ را زیر صفحھ دیتصویر (  
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:منابع مورد استفاده در این کتاب بھ شرح زیر می باشند  

" گریشایف" ویسندهتک تیرانداز نکتاب  - 

                              "باریس پالیوی" ویسندهجاسوسھا نکتاب  -

  "یوگینی وراویف" ویسندهتک تیرانداز ناسلحھ  ھلول کتاب - 

"واسیلی زایتسف"ویسنده نکتاب مترسکی برای دشمن   -  

"یوگینی نیکالیف"نبرد تک تیراندازان نویسنده کتاب  -  

"گروسمانواسیلی سیمونویچ نویسنده " کتاب نبرد استالینگراد -  

"وزارت دفاع اتحاد جماھیر شوروی"میالدی١٩٨٧جلد اول سال تک تیرانداز  نیروھای کتاب آماده سازی -  

    "وزارت دفاع اتحاد جماھیر شوروی"میالدی  ١٩٨٧جلد دوم سال نیروھای تک تیرانداز  کتاب آماده سازی -

"پوپف.آ.آ"کتاب تک تیرانداز نویسنده  - -  

"اروزفم.ف.گ"تک تیرانداز برای میادین جنگ نویسنده ژنرال سازی نیروھای کتاب آموزش و آماده  -  

:ت ھای زیر می باشندبر گرفتھ از سایتصویرھای کتاب  -  

Danesh Mag.ru - 

  www.army.lv/ru -  

Vaci.net.ru - 

pohodd.ru - 

www.open-tag.ru - 

Vasi.net - 

www.Spec.naz.ord - 

  


