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   مقدمھ                                                                                                )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

 

 to snipe "از کلمھ انگلیسی " sniper "کلمھ اسنایپر   

گرفتھ شده است و مخفی  عوضبھ معنی شلیک از م "

بعضی اوقات در مقاالت نوشتھ شده فارسی زبان از کلمھ 

در  " sniper "استفاده میگردد و معادل واژه ھم اسنایپر 

زبان فارسی کلمھ تک تیرانداز می باشد کھ در مقاالت و 

،در زبان عربی فرد تک ردیمی گقرار استفاده مورد کتابھا 

" قناسھ"را  د تک تیراندازفر و اسلحھ "قناس"تیرانداز را 

تک تیراندازان در جبھھ ھای جنگ ھمیشھ نقش  .می نامند

می کنند خاطراتی کھ از نبردھای گذشتھ بر را بازی مھمی 

جای مانده چنین نشان می دھد کھ یک گروه کوچک از 

شلیکھای موثر و تک تیرانداز توانستھ اند با نیروھای 

پیاده کراز نیروھای ترورھای بی امان خود جلوی یک لش

بھ گفتھ نیروھای تک تیرانداز زبده را بگیرند ، دشمنانشان

با اسلحھ تک تیرانداز حرفھ ای و زبده و ماھر نیروی یک  یمربیان آموزشگاھای تک تیراندازو تائید 

نشانھ گیری و شلیک  یدقیقھ پنج مرتبھ بھ سوی ھدفمدت زمان یک می تواند در مخصوص تک تیراندازان 

فقط ده ثانیھ وقت تلف می کند و  شثر بکند او برای ھر نشانھ روی و اصابت گلولھ بھ ھدف مورد نظرمو

وقت او را می گیرد،بنابراین از ثانیھ  ١٠تا  ۵ او ھم می باشد کھتعویض کردن خشاب اسلحھ این وقت شامل 
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زمان می توانند در مدت  تک تیرانداز آموزش دیده و با تجربھ و حرفھ اینیروھای از  هیک گروه ده نفر

  .آنھا را نقش بر زمین کنند نفر از نیرویھای متخاصمشان نشانھ روی و با اصابت گلولھ ۵٠یک دقیقھ بھ

   مقدمھ                                                                                                )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

اتحاد مان جنگ جھانی دوم ارتش آلمان نازی از نیروھای تک تیرانداز ماھر خود در برابر نیروھای در ز(

                                                                           ) جماھیر شوروی و در غرب اروپا در مقابل نیروھای متفقین استفاده شایانی کردند

     .)نشان می دھدپوشش استتار را دون بو روسی " اس وی دی"اسلحھ  بارا  گجنسیجی در جبھھ ھای ی از نیرویھای بیک(

      

ارتش ،سپاه، (مدت زیادی از جنگ عراق و ایران میگذرد در آن جنگ ھشت سالھ نیروھای دلیر ایرانی 

ھم اکنون  قی مانده استکھ در خاطرھا با گذاشتند رشادتھای زیادی از خود در میادین نبرد برجائی )بسیج

آموزشھای نظامی نیروھا ھمیشھ در حال انجام می باشد یکی از این آموزشھا تعلیم و وزمان صلح است 

                                                                    .استتک تیرانداز زبده و حرفھ ای نیروھای تربیت 

                                                   :دباش یم چنین و زبده ماھر دازدر کل تعریف و مشخصھ یك تیران

فردی است ماھر و آموزش دیده از نظر فیزیکی قدرتمند کھ با خونسردی کامل از زبده تک تیرانداز نیروی 

ت نشانھ روی و بھ ھالكخوذ یروھای کلیدی دشمن را با اسلحھ مخصوص ن موضع مخفی استتار شده خود



٧ 
 

                                                                                                                          .میرساند

  د از دشمنان خو اش سینھدرباید تنفری زیاد " تک تیرانداز حتماآیا خیلی اوقات این سوال پیش می آید کھ 

   مقدمھ                                                                                                )دازتک تیران (" sniper "اسنایپر

  

منظور (؟ با موفقیت بھ اتمام برساند دستورات داده شده و وظایف خود را دداشتھ بود باشد تا بھ راحتی بتوان

دی است آموزش دیده کھ فقط خود دستورات فریرانداز تک تالبتھ کھ چنین نمی باشد، ) ز بین بردن دشمنانا

طق ادر منمافوق خود را در ماموریت عملیاتھای جنگی بھ صورت حرفھ ای و صحیح بھ انجام می رساند او 

و از آمادگی ا ی باشدبرخوردار م یخاصی یوانایھااز ویژگیھا و تنسبت بھ دیگر نیروھای نظامی جنگی 

ان را است او باید توانائی شلیک از اسلحھ ھای مخصوص تک تیرانداز باالی برخوردار یو روح یجسم

را با گیری نشانھ دور از ھدف از فاصلھ مشخص و  داشتھ باشد او باید توانائی کافی در خود ببیند کھ بتواند

نیروھای پیاده ارتش نیست كھ با آنھا در توان از نیروھای متخاصم کھ اغلب  یخاصدقت زیاد بھ ھدفھای 

تیرانداز زبده می تواند نیروھای متخاصم را با قاطعیت در برد زیاد تک بھ انجام برساند ،ارزه کنند را مب

سبك دشمن  یدر حالی کھ دور از تیررس سالح ھا بدھدقرار  دو مورد اصابت گلولھ اسلحھ خو گیریھدف 

نشانھ  ودو كمین خ مخفی وضعم زاو ا )گرفتن در معرض دید دشمننقرار بھ علت فاصلھ زیاد و ( ،می باشد

ھنر یک داشتن  ھمزمیادین جنگ الز خطرات او برای زنده ماندن ا یدھدانجام مرا ھدفمند  ھایشلیکگیری و 

و از نظر فیزیکی قوی  ھمیشھ تعلیم و آموزش ببیند د، او بایشدبا یمدارا زبده و آموزش دیده را تک تیرانداز 

انشاالھ ھیچ ( عملیات جنگی در بتواند کھ  دبھ جایی رستا اال ببرد مھارتھای خود را تا سطح زیادی بو  باشد

و         زیادی بر دشمن  یتاثیر مخرب و منف) شودیختھ نرو خونی بر زمین  درنگیردوقت جنگ دیگری 

کمترین و  دشمن قرار گیردنیروھای تیررس دید و بگذارد بی آنکھ خود وی در معرض روحیھ افرادش 

                                                                                                                  .رددگ یمتوجھ و یخطر

د و بھ نیروھای کلیدی نپیاده را انجام میدھدی و خوپشتیبانی از نیروھای تک تیراندازان در میادین نبرد 

ی متخاصم نیروھایباید  آناند ننھا میگردآردن عملیات جنگی د و باعث کند کنوارد میکن یمتخاصم ضربھ كار
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بیسیم چی ھا و و افراد شاخص دشمن و با ھدف قرار دادن فرماندھان از بین برده د را با شلیکھای موثر خو

  افراد دشمن  میاندر را ایجاد رعب وحشت حلھای مورد تردد دشمن ناامن کردن مھمچنین با دیدبان ھا و 

   مقدمھ                                                                                                )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

 آنان د،نند و در دل نیروھای دشمن خوف و ترس ایجاد کنند و روحیھ نیروھای متخاصم را ضعیف کنفکنفرا 

و آرایش نظامی آنھا  می کنندوارد کاری ی متخاصم  ضربھ نیروھانامرتب خود بھ گاه و بیگاه و با شلیکھای 

دشمن و  زمیضعیف کردن عملیات رتوانایی درت و قزبده و حرفھ ای ک تیرانداز ت ،ندنھم می زررا ب

نظارت بر  اندازاز وظایف و کارھای دیگر تك تیران،دنگذاشتن در عملیات ھای آنھا را داراخالل و اثر منفی 

از نیروھای متخاصم در میادین جنگ دقیق با جمع آوری اطالعات  آنانتحرکات دشمن است آمد و رفت و 

و این کمک ھا و یاری رساندنھا برای فرماندھی  دنمی رساندی بھ آنھا یاری خو ینیروھامصرف  یبرا

                                                      .مھم و حیاتی و موثر می باشدبسیار نیروھای درگیر در جنگ 

با توجھ بھ تلفاتی کھ بھ  آنانارزش نیروھای تک تیرانداز در میادین جنگ را نمی توان قیمت گذاری کرد 

گاھی از حضور آو وجود و می باشند  منددی بسیار ارزشخو ینیروھا ید براننیروھای متخاصم وارد می کن

دشمنان نیروھای درت و برای الھام بخش قی دخو ینیروھا یتک تیرانداز در میادین جنگ برانیروھای 

مناسب خود تك تیرانداز با عملیات ایذائی ،نیروھای گرددترس و ضعف در روحیھ و وجود آنھا سبب می

تک تیرانداز در نیروھای با توجھ بھ وجود  ،دنقدرت آتش واحدھای خودی را باال میبردشمن را ضعیف و 

ھمیشھ  آناندرگیر دیگر بھ صفوف و واحدھای نظامی  انگی آنمناطق جنگی و ارتباط و وابستمیادین و 

                                                                      . دنمی باشمنطقھ نبرد درگیر در دی نیروی کمکی موثر برای واحدھای خو

تک نیروی فید و حیاتی است جنگ خیلی مدین یامتک تیرانداز در واحدھای نظامی درگیر در نیروھای وجود 

خود و شلیکھای دقیق و موثر نظامی منحصر بھ فرد تنھای نیروی مھمی است کھ با روشھای بھ تیرانداز 

تك گلولھ شلیک دقیق اوقات نشانھ روی و کند گاھی میدشمن وارد نیروھای تلفات و ضربھ ھای كاری بھ 

                                                         .نگ دیگر نمی تواند انجام بدھدو موثر را ھزاران گلولھ تفنداز زبده و حرفھ ای تیرا
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 قرار گیرداستفاده مورد ونبرد نیروھای تک تیرانداز می توان در ھمھ ای سطوح و زمینھای جنگی وجود 

   دھندمى انجام را فاصلھ دورعملیات از بین بردن ھدفھای را در مناطق شھری  از ینھا بھ راحتآ

   مقدمھ                                                                                                )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

در ھر نیروی نظامی  ندازتك تیرانیروھای اھمیت  )پلیس شھری از آنان استفاده شایانی میگردد ر نیروھاید( 

با اسلحھ ھای  دنو اقدام كرباشد در میان مردم عادی  یوقتی کھ ھدف باشدید و موثر می خیلی مفو پلیس 

گردد در اینجا در محل عادی  انھدف ممكن است باعث زخمی شدن مردمآن معمولی برای از بین بردن 

ردم م میانشلیک دقیق خود از فاصلھ زیاد می تواند ھدفھای را در نشانھ روی و تک تیرانداز با نیروی 

                                                                             .ببردمیاز بین بھ دیگران وارد کند جانی  دون آنکھ خطر و یا تلفاتعادی ب

و از نظر فیزیکی قوی و پر طاقت می باشد او زبده است و ماھر ورزیده نیروی نظامی تک تیرانداز  ینیرو

و صاحب ھنر کمین زدن و ادیده است  ھای خاص بھ را خودرا آموزش دیده است او آموزشتعلیمات خاصی 

خود می تواند تصمیم بگیرد و از آنجا استتار شده مکانی در مخفی پنھان و استتار شدن است او در موقعیت 

او می متخاصم را انجام دھد نیروھای بدون دیده شدن وی توسط ھایش را  ھدفبررسی دقیق موقعیت محل 

ذکاوت خود می تواند نیروھای تواند بھ طور فردی در شرایط جنگی سخت تصمیم گیری کند او با ھوش و 

خود قرار دھد دقیق تا آنھا را مورد ھدف و نشانھ گیری  کلیدی متخاصم را گمراه و بھ محل کمین خود بكشاند

در مناطق جنگی متخاصم ظامی نباعث کند شدن حرکت نیروھای خود با عملیات نظامی خاص ی تواند او م

باید توانائی تصمیم گیری الزم را برای انتخاب زمان درست در ھر عملیات نظامی تک تیرانداز نیروی . شود

 متخاصم و از بین بردن ھدفھای مھم ونیروی شلیک بھ نشانھ روی و و دقیق برای ھدف قراردادن و 

                                                                   . اشدزمان کوتاه و مناسب را داشتھ بمدت در را  خطرناک

تک تیرانداز در میادین جنگ شلیک دقیق گلولھ از اسلحھ خود و نیروی ھر و وظایف مسئولیت در کل 

بیسیم (ات ، مسئولین ارتباطانو افسر ننابودی و بھالکت رساندن ھدفھای مھم متخاصم مانند فرمانده ھا

مسلسلچی ھا، دیده بانھای توپخانھ می باشد و ھمچنین از تک تیراندازان بھ عنوان دیده بان و  شناسائی  ،)اچیھ
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و  تک تیراندازنیروھای کردن خطوط دشمن و گردآوری اطالعات از ھدفھای مھم دشمن و از بین بردن 

                                                                          .متخاصم ھم استفاده می گرددمواضع نیروھای شناسایی 

آنان                                                                                     تک تیرانداز و اولین شلیک موثر نیروھای  نیروھایتاریخچھ پیدایش                      )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

یا ھدفھای از میان افراد دشمن  در کل ھنر یک تیرانداز در این خالصھ میگردد کھ او بتواند بھ تنھایی ھدف

او را با شلیک یک گلولھ دقیق و موثر از و  ھدف را تعیینآن ارزش سپس کند و  مشخصرا جستجو و 

با ترورھای بی تیرانداز در میادین نبرد ،نیروھای زبده تک فاصلھ دور از تیررس نیروھای متخاصم نابود کند

آرامش نیروھای دشمن را با گردیده و امان و موثر خود باعث تخریب روحیھ جنگی سربازان و افراد دشمن 

ترور نیروھای کلیدی دشمن را انجام می در میادین نبرد تک تیرانداز نیروی ند نبھ ھم میزد عملیات ترور خو

و جو ناامنی در خطوط جبھھ ھای دشمن میشود خوف و ھراس ترس د آمدن بوجوباعث این ترورھا دھد کھ 

   .دشمن را بھ تزلزل و ضعف میکشاندنیروھای و قدرت نظامی و جنگی 
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  )را در پشت خاکریزی در جنگ جھانی دوم نشان میدھدبا اسلحھ موسینا تصویر باال نیروھای تک تیرانداز ارتش سرخ (

  

آنان                                                                                              تک تیرانداز و اولین شلیک موثر نیروھای  نیروھایتاریخچھ پیدایش                      )ندازتک تیرا (" sniper "اسنایپر

  

  آنانتک تیرانداز و اولین شلیک موثر نیروھای  پیدایشتاریخچھ 

بر  گرم یبا اسلحھ ھا بھ دوران جنگھایخود تک تیرانداز با جایگاه کنونی نیروھای ریخچھ پیدایش و تا

 آمدن باروت و آمثالھم در جنگھا از شمشیر ،گرز و تیرکمان و نیزه استفاده می دبوجواز قبل (  میگردد

بھ سالح  ساختن توپ و تفنگ رونق گرفت کھو کھ بھ سالح سرد معروف بودند و با آمدن باروت  کردند

با اسلحھ ھای کھ  شلیکدر جنگھای بوقوع پیوستھ قرون گذشتھ ،در )گرم و یا سالح آتشین معروف گردیدند 

پرقدیمی کھ با سیستم فتیلھ ای و چخماقی باروت را آتش می سر یور اسلحھ ھاظمن( دلولھ بدون خان داشتن

از دقت خیلی نگام شلیک و نشانھ روی این سالح ھا در ھ ھم معروف بودندچخماقی بھ اسلحھ ھای و  )زدند

میالدی وجود داشتھ اند ولی تولید آنھا از نظر  ١٦اسلحھ ھای خان دار از قرن ، البتھ کمی برخوردار بودند

  .نھا گران بود آفنی سخت و ارزش 

 بھ )متری ٩١(قدمی  ١٠٠از فاصلھ خود با اسلحھ ھای بدون خان ارتشی سربازان نیروھای پیاده در گذشتھ 

بود و از % ٧٥شلیک میکردند کھ احتمال اصابت گلولھ آنھا بھ ھدف  ١٢٠×١٨٠بھ اندازه  )ھدف(  یسیبل

درصد برخورد بھ سیبل مزبور را داشتند و از % ٥٠احتمال اصابت گلولھ  )متری ١٨٢(قدمی  ٢٠٠فاصلھ 

 ٣٠٠ز فاصلھ و شلیک ا بوددرصد احتمال اصابت گلولھ بھ سیبل % ٢٥ )متری ٢٧٣(قدمی  ٣٠٠فاصلھ 

  .  بحساب می آمدو بھ خطا رفتھ متری بھ ھدف شلیکی بی فایده  

 ١٦٤٢-١٦٤٨اولین بار شلیک از اسلحھ ھای دقیق لولھ بلند در جنگھای داخلی امریكا و انگلیس در سالھای 

یکی از فرمانده ھای ارتش شلیک و نشانھ روی بھ در این جنگھا معروف میالدی رخ داد و مھمترین ھدف 

یکی از نیرووھای پیاده ارتش  گرفتصورت  "لیچ فیلد"در زمان محاصره شھر  "لرد بروکا"انگلیس بھ نام 

فرمانده  دمتری با شلیک دقیق و مرگبار خو ١٣٧از پشت بام کلیسای از فاصلھ  "جون دایوت"بھ نام  امریکا
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سر خود را از  "لرد بروکا"ھ کرا از پای در آورد و این اتفاق در زمانی رخ داد نیروھای ارتش انگلیس 

  بھ  "جون دایوت" آتشین سرباز  گلولھکھ  طقھ جنگی را مناظره میکردسنگر بھ بیرون در آورده بود و من

آنان                  تک تیرانداز و اولین شلیک موثر نیروھای  نیروھایتاریخچھ پیدایش                      )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

                                          .گردیدی سریع فرمانده نیروھای انگلیسکھ باعث مرگ  کردچشم وی اصابت 

 ھایی با شلیک و تیراندازیانگلیسپیاده نیروھای  "ناپلون بناپارت" انگلیس با نیروھایارتش در زمان جنگ 

ی از یک ضربھ ھای سختی وارد کردند، نیروھای ناپلون بناپارت  بھاسلحھ ھای خود با دقیق و موثر 

ده فرمان" ژنرال کلبر"با شلیک دقیق خود " توماس پالنکت"انگلیس بھ نام ارتش تک تیرانداز  نیروھای پیاده

تک تیراندازفرانسوی در جنگ  ھاینیروییکی از این قتل فرانسوی را از پا در آورد و در مقابل نیروھای 

  .یدرا بھ شدت مجروح کرد کھ بھ مرگ وی سرانجام نده نیروھای انگلیسیفرما" نلسون"آدمیرال " ترافالگار"

ارتش منظم انگلیس بھ نیروھای ارتش امریکا دی میال ١٧٨٣تا ١٧٧٥ یدر جنگھای استقالل امریکا سالھا

پیاده تفنگھای خان دار استفاده میکردند کھ دقت زیادی در شلیک بھ سوی نیروھای کھ از  ندبرخورد کرد

  .ارتش انگلیس وارد کردندنیروھای پیاده داشتند و تلفات زیادی بھ را انگلیسی 

پیاده شمالی دو ھزار نفر از نیروھای  یامریكا در "لکسینگتن"در محلی بھ نام دی میال١٧٧٥در اوریل سال 

پیاده  یمحلی امریکایی درگیر شدند این تعداد کم نیرو دمیمر یا چند صدنفر نیرویھاارتش انگلیس ب

و طبیعت تفنگھای خان دار خود و استفاده صحیح و مناسب از موقعیت ی امریکایی با آتش دقیق اسلحھ ھا

ین و تغییردادن موضع مخفی کمجابجا شدن گ و گریز و تاکتیک جنده کردن از نین استفاچمحل جنگ و ھم

کردند وارد  انزیادی بھ آنو تلفات کرده منظم انگلیس را زمین گیر پیاده از محلی بھ محل دیگر ارتش خود 

جنگجویان بھ سرعت در جنگل متفرق می شدند و در  دورآ یفشار مگ جویان و ھمینكھ ارتش انگلیس بھ جن

 یو در محل میکردندستفاده ھا و پوشش فضای سبز منطقھ ا یفرار بھ خوبی از عوارض و ناھموارگام ھن

دیگری جھت ازمکان و را خود حملھ دوباره و پس از مدتی تعقیب و گریز  شدند مخفی و استتار میدیگری 

                                                                                           .بھ نیروھای انگلیس از نو شروع میکردند
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و  دھدنیروھای تک تیرانداز را در ارتش خود تشکیل  ی از ھنگزم دید کھ تلفات ارتش انگلیس البعد از این 

 تک و بھ دستور فرماندھی ارتش یک ھنگ از نیروھای پیاده زبده تشکیل گردید وھمگی این نیروھای 

آنان                                                                                              تک تیرانداز و اولین شلیک موثر  نیروھای نیروھایتاریخچھ پیدایش                      )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

گرچھ این ھنگ نتوانست مسیر  ساخت انگلیس گردیدنددار خان  "فرگوسن"اسلحھ ھای  مجھز بھ زتیراندا

در  دبعدھا توانستنفرماندھی نیروھای انگلیس اما  دھدتغییر ب جنگ امریکاجبھھ ھای داخلی جنگ را در 

  .ببرندمناسب تک تیرانداز بھره نیروھای جنگھای دیگری از این 

بھ تا  ندادگلیس ارتش ان درستورتشکیل ھنگ تك تیراندازان را دفرمانده ھان ارتش انگلیس کھ در آن زمان 

.                                                                            می باشد ابرجاشرکت کرده و پ این ھنگ تک تیراندازان در جنگھای زیادیامروز 

نفر از یکبوقوع پیوست و میالدی در جنوب افریقا  ١٨٥٣در جنگھای سال اولین شلیک در فاصلھ زیاد 

متری  ١١٠٠ود ھدفی را در فاصلھ خاسلحھ خان دار فرگوسن انگلیس با ارتش تک تیرانداز  نیروھای پیاده

  .بود  در جھان  تک تیراندازنیروھای و این یک موفقیت بزرگ در جنگ برای پا در آورد از 

ت دولت یاکنون سرزمین کریمھ ملحق بھ خاک اوکراین و تحت قیموم( در جنگھای کریمھ در غرب روسیھ 

قابل بھ دیدن فاصلھ زیادی از سیگار دشمن کھ تک تیرانداز با دیدن آتش نیروھای اولین بار  )اکراین است 

یکی از اگر در ھنگام شب  ،میکردندموثر و ھدفمند شلیک آتش آنان با نشانھ روی دقیق بھ سمت بود و 

 وی  یگارروشنایی آتش سشدن  هسیگار و با دید با اولین پک زدن بھگار می کشید متخاصم سینیروھای 

و با پک  دبھ او نشانھ روی میکرزده شده بھ سیگار و با دومین پک  دتیرانداز او را رویت می كرنیروی 

روشنای  ھوادر شبھای صاف و بدون غبار .( متخاصم اصابت میکردنیروی پیاده بھ صورت  ای  سوم گلولھ

                                                                                                           ).قابل دیدن می باشد بھ راحتی  با چشم غیر مسلح  کیلومتری ١۶فرد سیگاری ایستاده از فاصلھ آتش 

ارتشھای کشورھای اروپایی از اسلحھ ھای خان دار گلنگدن دار  یتماممیالدی در در اوایل قرن نوزدھم 

شلیک بھ ھدف را ده بار استفاده میکردند کھ بھ نیروھای پیاده نظام قدرتی بی نظیری می بخشید و دقت 
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اروپایی بھ اسلحھ ھای کشورھای تمام ارتشھای زمان بود در این گردیده بیشتر از اسلحھ ھای بدون خان 

  خان دار مجھز بودند در آن زمان آنھا متوجھ شلیک موثر و مفید تیراندازی با این اسلحھ ھا گردیدند البتھ 

آنان                                                                                              تک تیرانداز و اولین شلیک موثر نیروھای  نیروھایتاریخچھ پیدایش                      )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

تاکتیک  جنگ بستگی بھ موقعیت و یندادر میو اصابت گلولھ بھ ھدف تیراندازی مفید و موثر خیلی اوقات 

                                                          .میدان جنگ ھم داشتارتشھای درگیر در نیروھای تیرانداز د استفاده مور

بھ تعداد خیلی اروپایی بودند " دنیا کھ اکثرااسلحھ سازی جات کارخانھ ز میالدی تعدادی ا ١٩٠٠در سال 

 "روبین- اشمیتد"، "مانلیخر"،"، کراگ"، لی اینفیلد"موزر" نھ ھای مانند رخازیاد قبضھ اسلحھ تولید کردند كا

طراحی  متر  ١٨٠٠تا دل برد موثری معابا  تک تیراندازرا مخصوص نیروھای ی اسلحھ ھا "رمینگتون"و 

در جان جایگذاری فشنگ  سیستم مکانیکییا مجھز بھ گلنگدن این سالح ھا و ھمگی  ساختھ و تولید میکردند

 نشانھ روی و شلیک گلولھ توسط ھر بار برای نگھ داری مھمات بودند و با  )خشاب(جاییو  ودندبلحھ اس

                                        .کندمسلح پر واسلحھ را دوباره  گلنگدنتوسط و با دست او می بایست تک تیرانداز نیروی 

 کردنددر جنگ خود زبده از نیروھای تک تیرانداز  در خالل جنگ جھانی اول ارتش آلمان استفاده موثری

و بعضی نظام ارتشی پیاده  گروھھای با تشکیل گروھھای تک تیرانداز در قالب دستھ ھا و  نیروھای آلمانی

بین جایگاه مناسبی در نیروھای متخاصم خود را از بین میبردند اوقات ھم  بھ صورت مستقل و انفرادی 

افراد زیادی از توانستند د پیدا کردند آنھا با ماموریت ھای متعدد خوبرای خود رتش ا پیاده و نظامی ینیروھا

              . وارد کنند فقینشکست ھای بزرگی را بھ نیروھای متنیروھای دشمن خود را بھ ھالکت برسانند و 

مدارس تک آموزش و تعلیم مناسب نیروھای تک تیرانداز در میالدی ١٩١٥سالھای کشور آلمان در در 

تفنگ دوربین دار قبضھ ھزار  ٢٠تولید  با "موزر" اسلحھ سازی آلمانی  کارخانھشروع گردید تیراندازی 

در جنگ جھانی بھ نیروھای ارتش آلمان موثری درگیر در جنگ بودند کمک کھ ی ارتش آلمان برای نیروھا

ھرگونھ حرکت جھانی اول  جنگبحبوحھ و بھ گزارش نیروھای اطالعتی ارتش انگلیس در  نمودنداول 

تک تیراندازآلمانی قرار و تیررس نیروھای انگلیسی کھ خارج از سنگرھای خود و در دید پیاده نیروھای 
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نیروھای کھ بھ مرگ حتمی  دمورد ھدف و اصابت گلولھ تک تیراندازھای آلمانی واقع میگر" میگرفت یقینا

                                                                                            .می شدختم  نگلیسیا

آنان                                                                             تک تیرانداز و اولین شلیک موثر نیروھای  نیروھایتاریخچھ پیدایش                      )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

تک تیرانداز وجود نیروی جنگ جھانی اول در ھر گروھان ارتش آلمان شش نفر زمان درگیریھای در مدت 

تک تیرانداز نیروھای زیادی در خصوص استفاده از و تاکتیکھای داشت و آلمانھا در زمان جنگ از تجارب 

در مقابل نیروھای ارتش انگلیس و فرانسھ  و گردیدنددار برای از بین بردن نیروھای متخاصم خود برخور

تیرانداز  تکنیروی ھر اسلحھ از شلیک دقیق و ھدفمند این  تک تیراندازان در امان نبودند و با شلیک 

روحیھ جنگی نیروھای  برجدی و آلمانی و کشتھ شدن نیروھای ارتش انگلیس و فرانسھ اثر تخریبی و منفی 

                                                                                                 .بوجود می آمدآنان ارتشی پیاده 

 درگیر در جنگارتشھای کشورھای با آنالیزی کھ توسط دکترین نظامی پس از پایان جنگ جھانی اول 

و  گردیدارتشی یگانھای تک تیرانداز در ھر و آموزش گروھھای وجود تشکیل  لزومصورت گرفتھ بود 

روند جنگ و تخریب روحیھ سربازان در بعدھا در جنگ ھای دیگر نیروھای تک تیرانداز اثر مثبت خود را 

                                                                                              .دنیروھای متخاصم نشان دادن

تک تیرانداز آلمانی یک نیروھای نگلیس با استفاده از تجارب جنگی در بحبوحھ جنگ جھانی اول ارتش ا

مسلح تک تیرانداز خود گذاشت کھ با  نیروھایرا برای سربازان و آموزش تک تیراندازی روزه  ١٧دوره 

بود کھ تک تیرانداز انگلیسی مھم در آموزش و آمادگی نیروھای موفقیتھای زیادی ھمراه بود فقط یک مورد 

 میزددر میادین نبرد لنگ آنھا  ی تک تیراندازداشتند و كار و عملیات نیروھادر این زمینھ ع کمی اطالآنان 

علم استتار و پنھان کردن صحیح  نیروھای تک تیرانداز ارتش انگلیسو مورد مھم و کلیدی در این بود کھ 

در میادین نبرد و جنگ  کھ و آموزشی ھم در این زمینھ ندیده بودند می دانستندودشان را نخود و موضع خ

تک تیرانداز  ینیروھاو بدون عوارض طبیعی در زمینھای باز  "مخصوصابرای آنان اثرات منفی داشت 

آنھا خیلی سریع برای  یانگلیسی تکنیک اختفاء و استتار را نمی دانستند و بھ ھمین علت محل كمین و اختفا



١٦ 
 

نیروھای تک تیرانداز بود کھ و در این شرایط  مشخص و ھویدا میگردیدتک تیرانداز و نیروھای  دشمنان

  .انگلیسی مورد ھدف گلولھ ھای تک تیراندازان متخاصمشان قرار میگرفتند و از بین میرفتند

                                                                                 آنان             تک تیرانداز و اولین شلیک موثر نیروھای  نیروھایتاریخچھ پیدایش                      )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

" یکی دیگر از خصوصیات روحی و کاری تک تیراندازان زبده داشتن صبر و حوصلھ است مخصوصا

 میآنان و نشانھ روی وشلیک بھ سوی  شانتا پیدا شدن ھدفساعتھا بھ انتظار نشستن در موضع مخفی کمین 

تک تیرانداز از شکارچیان نیرویھای برای انتخاب  در جنگ در جنگ جھانی اول ھمھ ارتشھای در گیرباشد 

جوان و ورزیده در جنگ بھره میبردند در جنگ جھانی دوم ھم بھ ھمین شکل از شکارچیان جوان و ورزیده 

با  زندعقیب شکار می پردابرای تعلیم و تربیت تک تیراندازان استفاده میکردند شکارچیان وقتی کھ بھ ت

نیرویھای کوچکترین حرکت شاخھ درخت و یا علفی پی بھ دیدن و حضور شکار میبرند در زمان جنگ ھم 

در میادین جنگ و د را از این روش استفاده میکردند و از این طریق تک تیراندازان ھدف خوتک تیرانداز 

تک تیرانداز ھرگونھ نیروھای این و بین می بردند  را با شلیک گلولھ سالح خود ازان و آنکرده  پیدانبرد 

. و یا گروھی در میدان جنگ با موفقیت و براحتی بھ پایان می رساندند دیعملیاتی را بھ صورت انفرا

تک تیرانداز نیروھای قرن ھجدھم میالدی از جنگلبانان و شکارچیان بھ عنوان آواخر  زکشورھای اروپایی ا

بھ راحتی می توانستند د چون آنھا با مناطق جنگلی آشنایی کاملی داشتند و آنھا استفاده میکردندر جنگھا 

.                                                                                     در معرض دید نیروھای دشمن قرار گیرندنکھ آبدون  کنندحرکت  ھا ساعتھا در جنگل

اغلب آنان توانایی فیزیکی بدنی کافی شخصی خود در جنگھا بھره می بردند ی و فردجنگلبانان از قوانین 

از فاصلھ دور بھ ھدف و را نیروھای زبده ارتشی بھ آنھا آموزش ھای مخصوص نشانھ روی داشتند و 

                                                                              .و کمین زدن صحیح را نشان میدادند ءاستتار و اختفا

گروه ھای درگیر در جنگ از کشورھای نیروھای ارتشی بطور کلی در تمام جبھھ ھای جنگ جھانی اول 

  .دندبر یاستفاده موثردر نبردھای صورت گرفتھ تک تیرانداز زبده نیروھای 



١٧ 
 

ی استتار بدن خود در از پارچھ ھای سبز رنگ و شاخھ ھای درختان برا آلمانیاولین بار تک تیراندازان 

نیروھای تک تیرانداز کشورھا از این روش استتار  "ااکثربعدھا و  استفاده میکردنددشمنان دیدگان مقابل 

  نیروی نفر  ٨ھر گروھان ارتش آلمان در تک تیراندازان خود استفاده کردند در مخفی کردن برای  آلمانی

آنان                                                                                              تک تیرانداز و اولین شلیک موثر نیروھای  نیروھایتاریخچھ پیدایش                      )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

 تكگروه وجود داشت این ) زاپاس( نفر تک تیرانداز دیگر ھم برای جانشینی  ٨حاضر و  تیراندازتک 

 را داشتند، آنان استتار و مخفی شدنتوانائی بھ راحتی آنان و  ندزدمیكمین مورد نظر در ھر محل ندازان تیرا

جبھھ ھای دشمن  و موقعیت شناسایی محل" با از بین برد نیروھای دشمن از موضع مخفی كمین خود ضمنا

  .فرافکنندی بطور دقیقتررا ھم انجام میدادند تا ھدایت موثر آتش خودی را بر دشمن 

انگلیسی، کانادایی،  ،آلمانی زبده نیروھای تک تیرانداز تک تیرانداز در جنگ جھانی اول نیروھای بھترین 

منظور ( استرالیایی و افریقای جنوبی بودن کھ از بین شکارچیان انتخاب و دستچین میگردیدند آنھا 

و از دید پنھان شدن را بلد بودن و  برای شکار حیوانات تحمل حوصلھ ، بھ انتظار نشستن )شکارچیان 

                                                          . تک تیرانداز موفقی در جنگ بودندنیروھای بنابراین شکارچیان 

با انجام ماموریت ھای ویژه و مھم نام خود را برای ھمیشھ در تاریخ  ازتک تیراندنیروھای بعضی از این 

                                                                                        .ثبت کردندقھرمانان جنگھا در کنار سایر  یراندازانھای تک تجنگ

و چند بطور کامل پس از پایان جنگ جھانی اول ارتش کشورھای انگلستان، فرانسھ ، امریکا و ارتش آلمان 

و جای آنان را در کردند و اخراج گروھھای تک تیرانداز خود را تسویھ کشور دیگر بھ تعداد کمتری 

در ی تک تیرانداز انی دوم بھ علت نبودن این گروھھاگذاشتند و بعدھا در جنگ جھ خالی یارتشیگانھای 

داد خیلی زیاد از نیروھای و تع وارد گردیدمتفقین تلفات و ضربھ ھای زیادی  یجنگ بھ ارتشھاشروع اوایل 

                                                                                                            .جاری گردیدخونھای زیادی بر زمین و  نداز بین رفتبا گلولھ نیروھای تک تیرانداز آلمانی ی آنھا ارتش

نداشت در  وجود آنھا ارتشدر یرانداز گروھھای تک تزارھا در کشور امپراتوری روسیھ در اوایل حكومت ت

برای اولین بار در  اواخر حكومت الكساندر دوم آخرین تزار از خانواده رومانف ھادر میالدی  ١٩١٤سال
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 یلی متریم ٧.٦٢آموزش تک تیراندازان را با تفنگ گلولھ زنی روسیھ  "ارینبورگ" شھردر مدرسھ نظامی 

فارسی  وارد گردیده و بھ تفنگ موشن و یا زبان نگ بھ فرھنگ و از زبان انگلیسی نام این تف( "موسینا"

  می  Mosina" موسینا" معروف است ولی تلفظ روسی صحیح اسم این اسلحھ معروف روسی گانتموشینانا

آنان                                                                                              ر تک تیرانداز و اولین شلیک موثنیروھای  نیروھایتاریخچھ پیدایش                      )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

بھ تعداد زیادی سفارش خرید این اسلحھ را بھ  ١٩١٦شروع کردند و ارتش روسیھ تزاری در سال ) باشد

نصب کردند و ستم اپتیکی نشانھ روی سیکارخانھ تولید کننده داد و بعدھا در روی اسلحھ گلولھ زنی موسینا 

در بین تک تیراندازان روسی تفنگ مورد استفاده قرار میگرفت و ھم اسلحھ  ایناز در جنگ جھانی دوم کھ 

 ٧.٦٢در ھمان زمان نیروھای تک تیرانداز ارتش آلمان نازی از تفنگ گلولھ زنی،ی آمدکارآمدی بھ حساب م

کھ با نصب دوربین زوم اپتیکال پنج  ددی استفاده میکردنمیال١٨٩٨ساخت " موزر"میلی متری شکاری 

اسلحھ مدرنی برای آلمان شھر برلین " زایسكارل " معروف اپتیکیوسایل تولید  برابر ساخت كارخانھ جات

اول و دوم از آن استفاده کردند و نیروھای تک جھانی كھ در خالل جنگھای  نیروھای تک تیرانداز در آمد 

و ارتش آلمان نازی در جنگ جھانی دوم بھ قھرمانی ھای زیادی با این اسلحھ در مقابل " اس اس" تیرانداز

از تفنگ گلولھ در جنگ جھانی دوم نیروھای تک تیرانداز ارتش انگلیس . نیروھای متفقین دست پیدا کردند

وھای تک تیرانداز استفاده میکردند و نیر برابر با دوربین زوم اپتیکال سھ"لی انفیلد" میلیمتری  ٧.٧١زنی 

و نیروھای تک  در برابر نیروھای متحدین استفاده کردند" ١٩٠٣اسپرینگ فیلد ام "آمریکا از اسلحھ ارتش 

کھ از " اریسکایا"  میلی متری  ٧.٦٢کالیبر  از اسلحھ تک تیراندازدر جنگ جھانی دوم ژاپن ارتش تیرانداز 

  .تفاده میکردنداسدر مقابل ارتش امریکا  دقت زیادی برخوردار بود

از جنگ جھانی اول بدست آمده در سالھای قبل از جنگ جھانی دوم ارتشھای بعضی از کشورھا با تجارب 

انتخاب میکردند  دنیگروھھای تک تیرانداز را از میان ورزشکاران رشتھ تیراندازی با فرم فیزیکی مناسب ب

  .را داشتھ باشندمناطق نبرد   ن جنگ تحمل فشارھای فیزیکی کافییدادر میکھ این ورزشکاران 
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بعد از روی کار آمدن حکومت شوراھا در جانشینی حکومت تزاری روسیھ تا مدتی از آموزش نیروھای 

میالدی اتحاد جماھیرشوروی تعلیم  ١٩٢٩چندین سال در سال سپری شدن تک تیرانداز خبری نبود و بعد از 

آنھا در  میان نیروھای ارتش سرخ را شروع کردند را در و آموزش و آماده کردن گروھھای تک تیرانداز 

  از مدتی تعلیم  پسگنجاندند و را تک تیراندازان نیروھای تربیت تعلیم و و دروس نظامی تعلیم  گاھھایآموزش

آنان                                                                                               تک تیرانداز و اولین شلیک موثرنیروھای  نیروھایتاریخچھ پیدایش                      )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

مدارس و تربیت تک تیراندازان از اھمیت بیشتری برخوردار گردید و دوره کامل تری برای آموزش آنھا در 

مدل تک تیرانداز اسلحھ بضھ قھزار  ٥٣میالدی تعداد  ١٩٣٨سال در  نظر گرفتھ شدنظامی ارتش در 

در زمان جنگ تولید گردیده بود و اما ارتش سرخ  تک تیراندازنیروھای دوربین دار برای " موسینای"

ھزار  ٥٣منظور ( موسینا در ھر سال بھ ھمان تعداد قبضھ اسلحھ  )میالدی١٩٤٠ -١٩٤٥(جھانی دوم 

میالدی اسلحھ تک تیرانداز  ١٩٤٠در سال تولید میگردید البتھ برای نیروھای ارتشی ) قبضھ می باشد

جنگ تولید بیشتری از زمان ھم بھ تعداد کمی مونتاژ گردید اما بھ علت مشکالت  "توکاریف"اتوماتیک مدل 

روسیھ تجارب برخورد با نیروھای تک ارتش نیروھای  اما صورت نگرفتدر کارخانھ جات این اسلحھ 

در جنگ بطور مثال شوروی در جنگ با ارتش فنالند را داشتند  تیرانداز در جنگ جھانی اول و بعدھا ارتش

مقابل گروھھای کوچک و پراکنده زمستان و در فنالند کھ در ارتش ارتش شوروی با نیروھای نیروھای 

گروھھای تک تیرانداز " کردند و تقریباد مشکالت و گرفتاری زیادی برخور ابصورت گرفت ارتش فنالند 

کردند و این پیروزیھای زمین گیر نیروھای ارتش سرخ را فلج و  خود  ت چریکیارتش فنالند با عملیا

ارتش کوچک فنالند ناشی از آشنایی کامل نیروھای ارتش فنالند بھ طبیعت منطقھ و محل دست آمده توسط ب

سنگرھای حفر و  جنگنبرد و در منطقھ  "بود نیروھای فنالندی قبال جنگ در جنگلھای برفی و سرد فنالند

شروع در زمان و را از دید نیروھای شوروی پنھان کرده بودند این سازه ھا دند و وجاده ھای پنھانی ساختھ ب

عملیات جنگی با موفقیت از آنھا استفاده میکردند و عملیات پارتیزانی خود را در دستھ ھای کوچکی بھ 

در برابر ارتش سرخ انجام  تک تیرانداز با کمین و استتار کامل و سریعگروه ھای از نیروھای صورت 
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در مدت زمان کوتاھی عملیات ترور و کشتن نیروھای ارتش سرخ را نیروھای تک تیرانداز فنالندی میدادند 

جنگلھای برفی ناپدید  و درکرده را ترک  ی خودانجام میدادند و قبل از اینکھ مشاھده شوند محل کمین و اختفا

 ین نیروھای ارتش سرخ و ارتش کوچک فنالند تک تیراندازبمیالدی ما١٩٣٩- ١٩٤٠در جنگھای  شدند می

  در جنگلھای فنالند با تاکتیکھای خود متری  ٦٠/١بود کھ با قد کوتاه " سیمو ھایھا"آس فنالندیھا  معروف و

آنان                                                                                              ک موثر تک تیرانداز و اولین شلینیروھای  نیروھایتاریخچھ پیدایش                      )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

                                 .ارتش سرخ اتحاد جماھیر شوروی تنگ کرده بودنیروھای بفرد خود عرصھ را بر  رصحمن

گرفت صورت کھ در جنگ فنالند با نیروھای سرخ نالند تاکتیک عملیات گروھھای تک تیرانداز ارتش ف

مدارس نظامی ارتشھای مدرن دنیا پذیرفتھ شده است و حتی با مقدار کمی تغییرات کھ در  یدر تمامتاکنون 

  .دنتدریس میگرداین تاکتیکھا نبرد این روشھا بوجود آمده است در ھمھ مدارس نظامی معتبر دنیا 

  

آپریل  در و وفاتمیالدی  ١٩٠٥دسامبر ١٧متولد " سیمو ھایھا"متعلق بھ  تک تیرانداز فنالندی و پایین باال  تصویرھا( 

و در یکی از بھ مرگ سفید بود بود و مشھور تک تیراندازی زبده ای و معروف او متولد کشور فنالند میالدی  ٢٠٠٢سال 

  ) کمینھایش با گلولھ توپ نیروھای ارتش سرخ زخمی گردید
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                جنگھای صورت گرفتھ در جھان درتک تیراندازان معروف                                 )تک تیرانداز (" sniper "یپراسنا

  

  جنگھای صورت گرفتھ جھاندر  یتاریخ وتک تیراندازان معروف 

کھ در  است "لویس پیگخماگابو" تک تیرانداز معروف سرخپوست کانادایی بھ نامگ جھانی اول در جن 

.                                                                ی باشدو از پای در آوردن آنھا می متخاصم شلیک اصابت گلولھ موفق بھ نیروھا ٣٧٨پرونده شکار آن 

در فصل زمستان بین نیروھای ارتش سرخ و ارتش کوچک فنالند جنگ  میالدی١٩٣٩- ١٩۴٠ی ر سالھاد

فردی  د داشت اومیان نیروھای ارتش فنالند وجوی در تک تیرانداز تک خالگرفت در این جنگھا  سختی در

نفر  ٥٤٠کھ در کارنامھ وی نابودی  میالدی١٩٠٥- ٢٠٠٧متولد گ سفید مربا لقب و " سیمو ھایھا"بود بھ نام 

کوتاه سھ ماه بھ ان زمرا در مدت  از نیروھای ارتش سرخ از نیروھای نظامی ارتش سرخ بود او این تعداد

 و تعداد زیاد و تراکمآن وی بحثھای زیادی در جریان است یک مورد  یالبتھ در مورد عملیاتھا(د یرسانقتل 

فشردگی نفرات نیروھای ارتش سرخ در جنگ فنالند است کھ نزدیک بھ یک میلیون سرباز کھ تعداد زیادی 

د اصابت مور کھبودند  کردهکمی تجمع  مساحت با از آنھا تجربی جنگی نداشتھ اند و در محدوده مرزی

استفاده میکرد " ٢٨–شپیتز ام ا"او از اسلحھ تک تیرانداز  )فتندمیگرقرار " سیمو ھایھا فنالندی" گلولھ اسلحھ

جنگ این بود کھ او ھمیشھ شلیک از این بود یکی از تجارب مھم وی در  "موسینای روسی"کھ کپی اسلحھ 

اسلحھ اش  ھ دوربین دار ترجیح میداد برای شلیک بھ ھدفش فقط از سایت مکانیکیاسلحھ بدون دوربین را ب
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ھدف گیری نسبت در بیشتر زمان شلیک کردن را بھ دلیل سرعت نشانھ روی و استفاده میکرد او این شیوه 

تن  با دوربین باعث باال رف رویمی دانست و ھمچنین در ھنگام  نشانھ دار بھ ھدف گیری با اسلحھ دوربین 

باعث این کھ می شود اسلحھ بدنھ از )سانتی متر١٠تا  ٧تقریبا (سر تک تیرانداز تا چند سانتی متر باالتر 

بنابراین نیروی  گرددھدف قرار گرفتن وی توسط نیروھا دشمن میاحتمال تک تیرانداز و نیروی دیده شدن 

بھ و شلیک موثر از تیراندازی پس تک تیرانداز فنالندی با این تکنیکھا و حیلھ ھای مخصوص بھ خود 

با قد کوتاه خود میگردید اودور ء خود بھ سرعت از محل شلیک و اختفانیروھای روسی و از بین بردن آنھا 

    لنزبھ  دخورشینور  اشعھاو ھمچنین اظھار میکرد کھ وقت تابش  شدمی پدیدنادر جنگلھای برفی و انبوه فنالند 

                جنگھای صورت گرفتھ در جھان درتک تیراندازان معروف                                     )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

تك موقعیت باعث لو رفتن خورشید می شود کھ این درخشش شیشھ نور می تابد باعث انعکاس اشعھ دوربین 

در سرمای مناطق شمالی لت بود کھ علت دیگر استفاده نکردن از دوربین اسلحھ بھ این عتیرانداز میگردد و 

دوربین از محل گرم بھ محلی سرد و یا بالعکس جابجا شود عدسی دوربین بھ شدت مجھز بھ وقتی اسلحھ 

دارد و اگر دوربین از استاندارد باالی توسط شرکت سازنده گی عرق می کند کھ نیاز بھ پاک کردن ھمیش

میگیرند کھ باعث خطا در نشانھ روی و تیراندازی میگردد برخورد نباشد پس از مدتی لنزھای دوربین قارچ 

روش تک تیرانداز فنالندی سیمو ھیھا .کھ بھ نابودی تک تیرانداز از سوی نیروھای متخاصم منجر می شود

جایی کھ لولھ تفنگ را ء خود محل كمین و اختفاجلوی ھمیشھ در  اودیگری را در زمستان ابداع کرد 

ھ یخ میکرد و یا آنرا میکوبید تا در حین شلیک گلولھ برف بھ ھوا بر نخیزید تا میگذاشت برف را تبدیل ب

و در محل کمین اختفای خود امورد شناسایی قرار نگیرد متخاصم نیروھای ط وی توسمخفی محل کمین 

او ھمیشھ  برای دشمن مشخص نکندبرف را در دھان نگھ می داشت تا بخار دھان وی محل اختفای او را 

بدن وی او و جابجا شدنش حرکت یا نفس کشیدن و در ھنگام بھ تن میکرد تا  گشادو  با پارچھ ضخیمی لباس

   .برای نیروھای متخاصم محرز نگرداندکمین  محل مخفیدر را 
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  ) می باشددر جنگ شوروی و فنالند " سیمو ھیھا" باال متعلق بھ  تک تیرانداز فنالندی  ھاي عکس( 

                جنگھای صورت گرفتھ در جھاندرتک تیراندازان معروف                                     )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

تی می توانست خود متر بود کھ بھ راح١.٦٠بود کھ  اوقد کوتاه تک تیرانداز فنالندی یکی از امتیازات دیگر 

بھ راحتی ھای منطقھ نبرد زمین و پستی و بلندیھای در میان شاخ برگ درختان و بوتھ ھا و عوارض را 

                           .دنی نشوكمین ومخفی متوجھ محل  بطوریکھ نیروھای متخاصم  گرددپنھان و استتار 

کھ بھ جنگ تک  )در کناره رود ولگاواقع ی ولگاگراد شھر كنون( استالین گراد نبرد  در جنگ جھانی دوم در

زیادی بھ نیروھای ارتش آلمان  تلفاتنیروھای تک تیرانداز زبده ارتش سرخ تیراندازان معروف می باشد 

و افسران ورماخت را بھ ھالکت رساندند کھ باعث دی و تعداد زیادی از نیروھای مھم كلی دوارد کردن

تولید تعداد بیشتری بنابراین فرماندھان ارتش نازی سفارش ساخت و ان گردید و ارتش آلمنگرانی فرماندھان 

تک تیراندازان در و آموزش و دوره تعلیم  ندتفنگ دوربین دار را برای نیروھای تک تیرانداز خود کرد

تک نیروی در جنگ جھانی دوم  از سھ ماه بھ شش ماه افزایش پیدا کردمیالدی  ١٩٤٢در سال  آلمانارتش 

واقع  "یلینینسکوی"شھر میالدی  ١٩٩١-١٩١٥متولد " واسیلی زایتسف"ارتش سرخ آس تیرانداز معروف و 

نفر  ٤٠٠کھ در کارنامھ وی نابودی  )افسر جوان ارتش سرخ( ی غرب طقھ اورال سیبریشرق روسیھ مندر 

  .بودندآلمان ده ارتش نفرشان تک تیراندازان زب ١١بود از این ھدفھا تعداد "نازی ورماخت"نیروی ارتش از 
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   )می باشدموسینا میلی متری  ٧.٦٢ اسلحھبا  روستسف تک تیرانداز تک خال باال متعلق بھ واسیلی زای ھايعکس(

                جنگھای صورت گرفتھ در جھاندرتک تیراندازان معروف                                      )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

دیگر ارتشھای دنیا در این بود کھ از تک تیراندازان ارتش سرخ در جنگ جھانی دوم با گروھھای تفاوت 

نشان داده است دقت و ھای جنگی تجربھ  بھره می بردندھم در جنگ استفاده تک تیرانداز زن نیروی ھای 

بیشتر است در جنگ جھانی  خیلیتک تیرانداز زن در کمین نشستن نسبت بھ مردان نیروی ھای حوصلھ 

زنی زنان روس  ارتش سرخ وجود داشت آس تک تیرانداز زن تک تیرانداز در١٨٠٠نزدیک بھ  "دوم تقریبا

 ی جنگدر جبھھ ھای دوم جنگ جھان روعشروزھای اول او از " میخایلوونا پاولیچنکو لودمیال"بود بھ نام 

از نیروھای ارتش نازی را  نفر ٣٠٩فقط نبرد و حضورش در میادین جنگ حضور داشت او در سال اول 

 یاز زخمی شدن و درگیریھایش با نیروھای ارتش آلمان مجروح گردید پس در یکی ازو  بھ ھالکت رسانید

نتوانست در جبھھ ھای جنگ حضور پیدا کند و از او بھ عنوان متخصص و استاد در کالسھای  او دیگر

  . گردیدآموزش تک تیراندازان ارتش سرخ استفاده میمدارس 
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  )میالدی است  ١٩٤٢با تفنگ موسینا درسالیچنک اندازآس روس لودمیال پاولعکس باال متعلق بھ تك تیر(

                جنگھای صورت گرفتھ در جھاندرتک تیراندازان معروف                                     )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

صورت داشت کھ آنھا را بھ وجود ارتش آلمان در دوم نیروھای تک تیرانداز زبده ای  یجنگ جھاندر 

تک تیرانداز را از بین ھنرجویان مدرسھ فرماندھان آلمانی نیروھای  دندحرفھ ای برای جنگ آماده کرده بو

در فواصل مختلف و شرایط  ھای نظامی دست چین میکردند و بھ آنھا آموزش تیراندازی و شلیک بھ ھدف

ی دادند در جنگ جھانی دوم ، شناسایی منطقھ دشمن ، شناسایی متخاصم و استتار شدن را آموزش مجنگی 

 ازنیروھای متفقین ی مانده باق ھایاز آمار دادند" اشباح مرگ" لقب ین تک تیراندازان ابھ نیروھای متفقین 

گلولھ شلیک شده از اسلحھ  ٣تا ١جنگ جھانی دوم نشان میدھد کھ تک تیراندازان ورماخت بطور میانگین از

و ھالکت باعث نابودی " استفاده میکردند کھ حتماھای متفقین نیروو ھالکت رساندن  ھای خود برای اصابت

.                                                                                                نیروھای متفقین میگردید

ماتیاس ھیتسن " تک تیرانداز آسی بود بود بھ نام نیروی در میان نیروھای تک تیرانداز ارتش آلمان نازی 
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از نیروھای نفر  ٣٤٥کھ در کارنامھ وی نابودی ) ظ این اسم از زبان روسی برگردانده شده استتلف(  " ایور

کھ باالترین نشان ارتش آلمان در جنگ جھانی دوم نشان صلیب شكستھ ارتش نازی را ارتش متفقین بود او 

   .وداز دست فرماندھی نیروھای ورماخت دریافت کرده ببود را 

                               

  )میالدی است ١٩٤٢سالآس آلمان ماتیاس ھیتسن ایور در  اندازیرباال متعلق بھ تك ت یعکسھا(

                جنگھای صورت گرفتھ در جھاندرتک تیراندازان معروف                                     )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

بدست پایان جنگ جھانی دوم در  یالدیم١٩٤٥در سال   "ماتیاس ھیتسن ایور"نیروی تک تیرانداز آلمانی  

در ارتش سرخ  و اردوگاھھای در زندانھارا سال  ٥ مدتبھ  واگردید  و گرفتار نیروھای ارتش سرخ اسیر

میالدی بھ ھمراه دیگر اسرای آلمانی جنگ جھانی دوم  ١٩٥٠و سرانجام در سال  منطقھ سیبیری گذارنید

                                                                                     . گشتازکشور آلمان بوطنش آزاد و بھ 

در جبھھ ھای جنگ نرماندی در منطقھ شمال غرب کشور فرانسھ بین نیروھای میالدی  ١٩٤٥در سال 

تک تیراندازان زبده آلمانی در این نبرد بوقوع پیوست،  و سرنوشت سازی آلمانی و متفقین جنگ تمام عیار

شمال کشور فرانسھ در منطقھ ای متفقین را متشکل از آمریکایھا ، انگلیسھا و کانادایھا را در سواحل نیروھ

درصد نیروھای نظامی آنھا در  %٥٠نیروھای متفقین باقی مانده از نرماندی زمین گیر کردند و بھ گزارش 

                                              .نده بودردیدگتک تیرانداز آلمانی نیروی ھای بی امان ھای نبرد نرماندی زمین گیر شلیک 
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شھرھای بود کھ مردم در آنھا ی در و كمین تک تیراندازھای آلمانی مكانھا ءمحلھای اختفادر این نبرد 

اھالی شھرھای نزدیک مردم زل منای سقف خانھ ھای شیروان وباغھای مملو از درختان  یازندگی میکردند 

متفقین حتی از منابع مرتفع آب برای نیروھای ک تیراندازان آلمانی برای دفاع بھتر در مقابل ت دبھ دریا بو

استفاده می کردند آنھا تلفات زیادی بھ نیروھای د و شلیکھای موثر وکلیدی خو ءدیدبانی و محل کمین و اختفا

نیروھای ترس شلیک گلولھ  متفقین وارد کردند حتی در جاھای کھ نیروھای متفقین احساس امنیت میکردند از

                                  .جابجا شوندتک تیراندازان آلمانی می بایستی با خم کردن سر و باالتنھ حرکت و 

از تحمل تلفات پس در جنگھای صورت گرفتھ در خاک اروپا میان نیروھای متفقین  و نیروھای آلمانی و 

کھ ی نیروھای متفقین در مقابل مكانھا،سط تک تیراندازان آلمانی بسیار و کشتھ شدن نیروھای متفقین تو

گروه " حتما در آنجا میرفتتک تیراندازان آلمانی کمین موضع مخفی د احتمال وجو و میکردندطر احساس خ

خود را بھ آن جبھھ ھا روانھ میکردند و یا اینكھ نیروھای دیده ھای از نیروھای تک تیرانداز و زبده آموزش 

  آتش شدید و دقیق حجم کھ استفاده از ز روش دیگری ین برای از بین بردن تک تیراندازن آلمانی امتفق

                جنگھای صورت گرفتھ در جھاندرتک تیراندازان معروف                                     )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

بھ موضع ھای خود توپخانھ آتشبارھای سنگین ده از با استفا فقیناستفاده میکردند نیروھای متتوپخانھ بود 

 و در ھمھ جا بودرا نابود میکردند چون حضور تک تیراندازن آلمانی بی وقفھ  آنھامخفی کمین آنان شلیک و 

تک تیرانداز ارتش آلمان خیلی از جان گذشتھ بودند آنھا تا آخرین گلولھ ھای اسلحھ نیروھای  در مقابل و 

اگر زنده تسلیم  چون شدندخود را بھ سوی نیروھای متفقین شلیک میکردند و ھیچ وقت تسلیم نمی  ھای

متفقین خشم و نفرت زیادی ھمراه با کلیدی میشدند مرگ آنھا حتمی بود آنھا با کشتن فرماندھان و نیروھای 

تک نیروھای پس از اسارت خوف و ترس در دل نیروھای متفقین ایجاد کرده بودند بنایراین نیروھای متفقین 

  . تیرباران میکردند" سریعابدون دادگاه صحرائی آنھا را  یتیرانداز آلمان
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  )نشان می دھد در جنگ جھانی دومدوربین دار با تفنگ موزر را تک تیرانداز آلمانی نیروھای باال  تصویر( 

 نیروھای متفقیناز یک گردان بھ  میالدی١٩٤٤بھ گزارش باقی مانده در آرشیو نیروھای متفقین در سال 

  در نزدیکی سواحل دریای شمال داده شده کھ در فاصلھ چند مایلی  "کمبز"دستور تسخیر روستای ماموریت 

                جنگھای صورت گرفتھ در جھاندرتک تیراندازان معروف                                      )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

مشاھده در آنجا را ل استقرار ایشان بود آنھا وقتی بھ نزدیکی دھکده مزبور رسیدن ھیچ نیروی آلمانی از مح

و نیروھای پیاده و موتوری متفقین انتظار تسخیر دھکده را با درگیری کمی داشتند غافل از اینکھ  نکردند

آنھا را می کشیدند ھمینکھ  کمین و مخفی شده و انتظار ینیروھای تک تیرانداز آلمانی در مناطق مسكون

و بی در تیررس تک تیراندازان آلمانی رسیدند کھ با شلیکھای دقیق و زدیکی دھکده ن نیروھای متفقین بھ

تک تیراندازان آلمانی روبرو شدند و نیروھای پیاده و موتوریزه متفقین با اصابت گلولھ ھای دقیق تک امان 

مانده این نیروھا سوار بر زره پوش خود نظاره گر این اتفاقات بود تیراندازان آلمانی بر خاک می غلتیدند فر

 - شوکھ شده بود او برای این منظور درلحظھ یو از این تدافع نیروھای آلمانی و از دست دادن نیروھای خود
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نظاره بر جبھھ نبرد کند غافل از اینکھ یک تک کوتاه سر خود را از برجک تانک بیرون آورده بود کھ  ای

و اصابت ونشانھ گیری دقیق با شلیک او نداز آلمانی از موضع مخفی کمین وی را زیر نظر داشتھ و تیرا

با توجھ بھ تلفات زیاد نیروھای در این ھنگام  ،می کشاندمرگ او را بھ کام فرمانده آمریکائی لولھ بھ سر گ

در  امریکاارتش یروھای نفرماندھی دستور عقب نشینی توسط " سریعا  "کمبز"متفقین در اطراف روستای 

گردد و آنھا با برجا گذاشتن تعداد زیادی تلفات بھ سرعت آن دھکده را با نیروھای مدافع میصادر  منطقھ در

و پس از مدتی مثل ھمیشھ نیروھای متفقین بر اساس فرمول تاکتیکی مورد استفاده خود  کردندآلمانی ترک 

از آتش شدید آتشبارھای  ی آناندر سنگرھا و کمینگاھھاع واقبرای از بین بردن نیروھای مدافع  آلمانی 

رزم ناوھای نیروی دریایی متفقین واقع در دریای شمال دھکده  با آتش کردند آنھاد استفاده توپخانھ ھای خو

  .کردندیکسان نابود و و با خاک گلولھ باران فرانسوی کمبز را با نیروھای مدافع آن 

شرکت چندانی نداشتھ اند و تجربھ زمینی ان ارتش امریکا در جنگ در جنگ جھانی دوم تک تیرانداز

و در  تندبرخورد جنگی مثل نیروھای ارتش سرخ با تک تیراندازھای ارتش فنالند و ارتش آلمان را نداشت

   ینیروھاو در تاریخ اسمی از آنان بر جای نماند  د نداشتوجوآس و معروفی بین آنھا تک تیراندازھای 

                جنگھای صورت گرفتھ در جھاندرتک تیراندازان معروف                                    )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

و تجربھ در جنگھای زمینی کمتری شرکت داشتند ارتش سرخ و ارتش آلمان  یارتش آمریكا نسبت بھ نیروھا

ارتش امریکا و انگلیس با نیروھای تا زمانی کھ شتند نداارتش روسی و آلمان د نیروھای جنگی زیادی مانن

نرماندی فرانسھ پیاده شدند آنوقت طعم نیش داغ گلولھ ھای سربی تک تیراندازان آلمانی را سواحل خود در 

عقب نشینی نیروھانی آلمانی از جبھھ ھای جنگ نرماندی گ و گریز و چشیدند و متفقین در حین تعقیب و جن

زیادی متحمل شدند و تک تیرانداز زبده آلمانی تلفات  یرلین در درگیری با نیروھاتا جبھھ ھای جنگ ب

  . را بخوبی لمس و احساس کردند ی آلمانیتجربھ جنگ و ترور تک تیراندازھاھمچنین 



٣٠ 
 

  

  )گردیدند زمین گیر تک تیراندازان آلمانینشان میدھد کھ را نیروھای متفقین در جبھھ ای نرماندی  باال تصویر(

تعلیم و تربیت گروھھای برای آمریکائی سرخ پوست مردمان ارتش امریکا از اواخر جنگ جھانی دوم  در

د و بھ آنھا آموزش ھای مخصوص تک تیراندازی را دناستفاده میکردر جنگ استفاده  جھتتک تیرانداز 

توسط تک  برای جلوگیری از تلف شدن نیروھای پیاده یارتش امریکا از تک تیراندازان خود دمیدادن

  از بین بردن آتش چنین برای ان آلمانی و نگھ داری محل و موقعیت مکانی خود استفاده میکردند و ھمزتیراندا

                جنگھای صورت گرفتھ در جھاندرتک تیراندازان معروف                                 )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

و نابودی فرماندھان و  استفاده میکردند تک تیراندازنیروھای این  ازازھای آلمانی و خمپاره اند یتیربارھا

در جنگ جھانی دوم در ارتش (  .برخوردار بودرای آنھا سربازان ورماخت ارتش نازی از اھمیت کمتری ب

ز آن بود و نیروھای متفقین ا زیاد  وجود داشت کھ سرعت شلیک گلولھ ھای آن بسیار سبکیآلمان مسلسل و

خیلی ھراس و وحشت داشتند این تیربار شباھت خیلی زیادی بھ تیربار ژ س  دارد کھ در زمان جنگ عراق 

 منو ایران نیروھای ارتش ایران استفاده میکردند و در جبھھ ھای جنگ یک قبضھ از آنھا تحویل 

   .)و لولھ تیربار زاپاس ھمراه بود  فشنگی٢٥٠کھ با نواری )نویسنده(بود
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   )دوم نشان می دھد در جنگ جھانی ٣-مشابھ با تیربار ژآلمانی  MG42زیر نیروی پیاده آلمانی را با مسلسل سبک تصویر(

  

جنگ بودند و جنگ در درگیر در جنگ جھانی دوم نیروھای انگلیس از طرف ھوا و دریا با نیروھای آلمانی 

ی پیاده نیرو ھاآلمان بوجود نیامد بنابراین  نیروھای پیادهزرگی میان نیروھای بریتانیایی با زمینی خاص و ب

مابین آنھا نداشتند و تجربھ جنگی خاصی با گروھھای تک تیرانداز آلمانی را و تک تیرانداز انگلیسی 

  تک تیراندازان ارتش انگلیس از جنگ جھانی اول تجربھ و درگیری زمینی مدت دار و بزرگی رخ نداده بود 

                       جنگھای صورت گرفتھ در جھاندرتک تیراندازان معروف                                      )ازتک تیراند (" sniper "اسنایپر

  

جنگ زمینی با در بھره زیادی بردند اما در جنگ جھانی دوم در روزھای پایانی جنگ مجبور بھ درگیری 

بھ ی دوم د وقتی استفاده کردند کھ جنگ جھانشدند و از نیروھای تک تیرانداز خوآلمانی تک تیراندازان 

بنابراین در جنگ جھانی دوم جا و مقامی برای تک تیراندازان ارتش انگلیس باقی  بودپایان خود نزدیک 

                                                                                                                        .ماندنمی 

دیگری مانند بعد از جنگ جھانی دوم کھ نیروھای تک تیرانداز در آن نقش کلیدی بازی کردند جنگھای 

را برای د دریایی خواز کماندوھای نیروی کھ ارتش امریکا آموزش گروھھای  اتفاق افتادکره و ویتنام  جنگ
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کھ نقش  بودنددریایی وھای نیروی این کمانددی از استفاده  در یگانھای تک تیرانداز آماده کرد و افرا

تک نیروی ارتش امریکا در جنگ ویتنام تک تیرانداز را در جنگھای ویتنام انجام می دادند،نیروھای 

نیروھای چریکی ز نفر ا ٣٠٠ نابودی کھ در کارنامھ وی" کارلوس ھیتچکاک"تیرانداز معروفی داشت بھ نام 

  .دقرار داده بوگلولھ ھای خود ھدف د مورویتنام ران جنگ در دواین تعداد افراد را بود کھ او ویتکنگ 

   

  )می باشد و امریكا عکس متعلق بھ کارلوس ھیتچکاک تک تیرانداز امریکایی جنگھای ویتنام( 

کشور اتحاد جماھیر شوروی میالدی در نیروھای پیاده ارتش سرخ  ١٩٦٠ھانی دوم در سالبعد از جنگ ج

و در سال  جزء جدا ناپذیر یگانھای ارتش سرخ گردیدنداولین بار گروھھای تک تیرانداز بھ طور رسمی 

  نیا بھ کھ یکی از سالحھای مھم تک تیراندازان د 7.62با کالیبر  )S.V.D((میالدی اسلحھ اس وی دی  ١٩٦٣

                جنگھای صورت گرفتھ در جھاندرتک تیراندازان معروف                                    )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

ساختھ در شھر توال روسیھ طراحی و تولید وشوروی اسلحھ سازی اتحاد کارخانھ جات  توسط حساب می آید 

البتھ ھم اکنون کارخانھ جات سازنده از  قرار گرفتتک تیرانداز ارتش سرخ  نیروھایدر اختیار یگانھای و 

کھ گلولھ  آن قادر بھ عبور تولید میگردد  64×9کھ با کالیبر بزرگ  )S.V.D.K(سری جدید این اسلحھ با نام 

ی کنند سیستم خفھ کن صدا استفاده مکھ از و دیگر سالحھای کالیبر بزرگ از جلیقھ ھای ضد گلولھ می باشد 

این سالحھا براحتی از انواع جلیقھ ھای ضد گلولھ موجود ساختھ شده عبور می کند و در گلولھ اغلب کھ 

در حال  اندقرار گرفتھ  F.S.Bاختیار نیروھای مخصوص وزارت کشور و اداره اطالعات امنیت روسیھ 
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                                                              .ده تک تیرانداز وجود داردارتش روسیھ گروھھای آموزش دیده و زبویژه نیروھای یگانھای حاضر در تمام 

  )را نشان میدھد بزرگ مخصوص نیروھای تک تیرانداز کھ با کالیبر  )K.D.V.S(تصویر زیر نمونھ جدید اسلحھ (

  

  

  

سازماندھی و وظایف گروھھای تک تیرانداز                                                                                       )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

  سازماندھی و وظایف گروھھای تک تیرانداز

ی و کلی تعریف دو مفھوم اصل) سنیپرا(در حال حاضر در ارتشھای بزرگ دنیا برای گروه ھای تک تیرانداز

:                                                                                                                شده است 

برای از بین بردن نیروھای ) یک نفره(نیروھای تک تیراندازی کھ بصورت دو نفره و یا بصورت تکی -١

معروف است بھ منطقھ نبرد اعزام می شوند کھ وظیفھ اصلی آنھا از " شکار آزاد " رب بھ دشمن کھ در غ

.          بین بردن ھر ھدفی از نیروھای دشمن است کھ در خط مقدم و یا در پشت جبھھ آنھا پدیدار می شود
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ھم از آنان دیده بان  تشکیل گردیده اند و دو نفر هنیروھای تک تیرانداز کھ از یک گروه چھار تا ھشت نفر -٢

و ھمچنین صورت میگیرد می باشند کھ بصورت نیروھای گشتی برای بدست آوردن اطالعات از جبھھ دشمن 

یکنفر مسلسل چی و آرپی تک تیراندازان می توان  در منطقھ نبرد در صورت نیاز می توان بھ این گروه 

وی تک تیراندازاو باید در موضع مخفی جی زن ھم اضافھ نمود و برای انجام وظایف محول شده بھ نیر

استتار شده قرار گرفتھ باشد و در ھنگام پدیدار شدن ھرھدفی از نیروھای متخاصم " کمینش بصورت کامال

باید بھ سرعت ارزش ھدفش را تعیین ومشخص کند و سپس با نشانھ روی بھ سوی وی شلیک موثر انجام 

بر ھدفش بیشترین اثر تخریب روحی بر نیروھای دشمن خود تک تیرانداز می تواند با از بین بردن . دھد

بگذارد او باید حتی االمکان در فاصلھ دورتری از خط جبھھ دشمن ھدفش را از بین ببرد چنین گونھ جای 

و در میان  میدھد نشانھ رویھا و شلیکھای نامشخص بھ نیروھای دشمن احساس بد و ناامنی در جبھھ جنگ 

عب و وحشت بوجود آمده و چنین برای آنھا القاء و تداعی میشود کھ در پشت جبھھ نیروھای دشمن ترس و ر

                                                                .      ندارندجانی و درون سنگرھای خود ھم امنیت 

:          رت میگیردیکی از موثرترین عملیات نیروھای تک تیرانداز در مناطق نبرد بھ سھ روش زیر صو

با قرار گرفتن در میان نیروھای خودی ) گروھی از نیروھای تک تیرانداز(نیروی تک تیرانداز -١  

سازماندھی و وظایف گروھھای تک تیرانداز                                                                                )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر 

  

مقدم جبھھ موضع مخفی گرفتھ و اجازه دیده بانی و شناسائی و حرکت و رفت و آمد بھ صورت آزاد در خط  

.                                                                                                         بھ نیروھای دشمن را نمی دھند

آزاد نیروھای دشمن " شکار"در منطقھ نبرد بھ ) روھی از نیروھای تک تیراندازگ(نیروی تک تیرانداز -٢

پرداختھ و از موضع مخفی کمین خود این وظایف اصلی را مد نظر خود قرار می دھند،از بین بردن 

بانھای دشمن،و ھر نیروی قابل ارزشی در جبھھ ھای  فرماندھان باال رتبھ دشمن، نیروھای مخابراتی ،دید

).                                   ھای ھدفمندانجام ترور(و بوجود آوردن جو ترس و وحشت در قلب منطقھ جبھھ دشمندشمن 
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متشکل از چھار و یا شش نفر نیروی زبده کھ تشکیل گروھھای شکارچی از نیروھای زبده تک تیرانداز  -٣

نداختن ھدفھای کلیدی دشمن، کمک بھ کھ وظایف آنان از بین بردن و از کار امی باشد تک تیرانداز 

نیروھای خودی برای حرکت و جابجائی بصورت مخفی در مناطق جنگی و باال بردن قدرت جنگی نیروھای 

.                                                                                                       خودی در جبھھ نبرد و جنگ می باشد

گروھی از نیروی ھای تک تیرانداز بھ کمک مسلسل چی و آر پی جی زن می توانند در محلھای از  -٣

  .  جبھھ دشمن کھ ضعیف می باشد رخنھ کرده و بھ نابودی نیروھای دشمن بپردازند

 و یا با دیتک تیرانداز ھمیشھ بھ صورت انفراالبتھ در جنگھای صورت گرفتھ از گذشتھ تا کنون نیروھای 

اغلب از نفر (د نرا انجام می دھدشمن ده تعیین شھای عملیات از بین بردن ھدف ) ارطھم ق(یک نفر ھمراه

کمکی تک تیرانداز برای یافتن  نفر آتش دشمن و یا بھ عنواندر مقابل دوم بھ عنوان پشتیبان تک تیرانداز 

مسافت تا ھدف ، درجھ اندازه  تعیین ھمچنین برای اندازه گیری تعیین سرعت باد ،بانی و ه دیدھدف و 

 جبھھ ھای اغلب در  انتک تیراندازدف شکار و ھ )حرارت و محاسبات بالستیک گلولھ استفاده می شود

  .گیردمی انجام و صورت تحت نفوذ نیروھای متخاصم 

  

ھی و وظایف گروھھای تک تیرانداز                                 سازماند                                                      )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

:                                    میباشدمیادین نبرد چنین گذشتھ و تاکنون درآموزش دیده و حرفھ ای در  انماموریت تک تیرانداز

، گشتی ھای ،  دشمنماندھان مثل فرد،كننمیھدفھای مھم و نیروھای کلیدی دشمن را نابود  تک تیراندازان

 نند ھلیکوپتر و ھواپیمادستگاھھای مھم و ارزشمند دشمن  ما، تیربارچی ھا، خدمھ توپھا ، تک تیراندازان

و یا کمک بھ پاتک یا حملھ نیروھای  دشمن) حملھ(تک جلوگیری از مخازن سوخت ،، ی پارک شده ھا

در برنامھ خود قرار دھند را میگردد آنان نگی ، ترور نیروھای متخاصم کھ باعث تخریب روحیھ ج خودی

می تواند بھ ھر کمین خود او مخفی ماندن در موضع باقی ئی دستورات داده شده در صورت پس از اجرا

  .و بھ نیروھای کلیدی آنان ضربھ کاری بزندکند شلیك نشانھ گیری ومھم دیگر متخاصم  دفھ



٣٦ 
 

  

  )نشان می دھددر مناطق جنگی جنگلی لباس و پوشش استتار گیلی را را با داز تك تیراننیرویھای  تصویر باال ( 

باید برای جلوگیری از لو رفتن موضع اختفاء و كمین خود در حین ان آنھا تک تیراندازدر حین ماموریت 

برای استتار و جبھھ جنگ طقھ مندر  یطبیعرض شلیک گلولھ بھ سوی ھدف از عواگیری و انجام نشانھ 

  از اسلحھ د و شلیک گلولھ ناستتار کن موضع کمین و محل مخفی خود را بخوبی میتوانند نانآ ،دناستفاده کن

سازماندھی و وظایف گروھھای تک تیرانداز                                                                                       )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

مثال در حین صدای رعد ( را در حین سر وصدای موجود در محل )صدا نباشد خفھ کناگر مجھز بھ (خود 

و برق ، در حین شلیک صدای گلولھ متخاصم و یا صدای انفجار گلولھ ھای توپ و خمپاره و پرواز 

صدای شلیک جھت شنیدن دشمن از روی نیروھای ی ھدف انجام دھد تا بھ سو ) غیره ھواپیماھا و چیزھای

                                                                    .تیرانداز محل کمین وی را مشخص نکنند گلولھ تک

متری و یا بیشتر را  ٥٠٠از فاصلھ ئی شلیک و اصابت بھ ھدفی تواناباید تک تیرانداز ھمیشھ نیروھای 

تیرانداز زبده می تواند از فاصلھ  د الزم بھ ذکر است در شرایط خوب و مناسب طبیعی یک تکنباش داشتھ

     .کندگلولھ نشانھ روی و اصابت میلی متری بھ ھدفی  ١٢.٧کیلومتر  با اسلحھ کالیبر بزرگ  ٢تا  ١.٥
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جھت استفاده توسط کارخانھ جات اسلحھ سازی در ارتشھای کشورھای غربی و ارتش روسیھ اسلحھ ھای (

 .)قرار می دھند تک تیرانداز یساختھ و در اختیار نیروھا رمیلی مت ٥٠تا کالیبر  نیروھای تک تیرانداز

 متخاصم ونیروھای ز بین بردن ا برای تک تیرانداز ینیروھابرای استفاده د نظر و مناسب اسلحھ مور

برخوردار باشد در نشانھ روی باید از دقت باالی در بین نیروھای ارتش دشمن عملیات ترور و خرابکاری 

انھ روی زوم اپتیکال باشد در صورت امکان دستگاه صداخفھ کن در روی آن نصب و مجھز بھ سیستم نش

            .گردد اغلب تک تیراندازان از اسلحھ ھای تک تیرانداز گلولھ گذاری دستی با گلنگدن استفاده می کنند

خیلی مھم می  تک تیرانداز ھایھمچنین محل و موقعیت عملیات برای نیروی ود آن البتھ نوع اسلحھ و كاربر

باشد در جبھھ ھای نبرد در کوھستان و طبیعت با دید باز زیاد از اسلحھ ھای با برد و کالیبر زیاد تا فواصل 

کیلومتر استفاده می شود و در نبرد شھرھا جایی کھ تراکم شھری زیاد می باشد نیروھای تک  ٢تا  ۵.١

بھ صدا خفھ کن برای انجام عملیات  ھزو مج یرمت١۵٠- ٢٠٠تیراندازاغلب از اسلحھ ای با برد کم تا فواصل

از اھمیتی باالی  یارتشیگانھای تک تیرانداز در صفوف نیروی ھای جایگاه .و ماموریتشان استفاده می کنند

برخوردار است در کشورھای غربی در یک لشکر پیاده شش گروھان تک تیرانداز وجود دارد کھ در ھر 

  . تک تیرانداز وجود داردنیرویی کھ در ھر دستھ و گروه دو تا سھ د نگروھان سھ گروه و دستھ می باش

سازماندھی و وظایف گروھھای تک تیرانداز                                                                                       )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

 را برای نابودی ھای متخاصم نیرواھداف و اولویتھای  ی جنگھا جبھھدر  نیروھای ارتشیفرماندھی 

و تک تیرانداز این دستورات داده شده را با روشھای آموزش دیده نیروھای و  دنتعیین و تایید می کنزی سا

     .انجام می دھندعملیات خود با توجھ بھ موقعیت محل تجربیات 
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  )خفی کمین در مناطق جنگی را نشان می دھدتصویر باال استتار مناسب تک تیرانداز را در موضع م(

خطوطی از جبھھ ھای در یطق جنگی می توانند بھ تعداد دو نفراتوجھ بھ شرایط من تک تیرانداز بانیروھای 

نیروھای تک تیرانداز باید با افسری از در زمان جنگ  باشنددمت و انجام وظیفھ مشغول بھ خجنگ 

ھای جنگ ارتباط و ھم  آھنگی داشتھ باشند این افسر جھت اجرای نیروھای مدیریت مرکزی فرماندھی جبھھ 

 افسرد این شو یاین کار م مدیریت نیروھای عملیات تک تیرانداز از سوی فرماندھی مرکز عھده دار

، دستور  دباش یان ھم منوع اسلحھ تک تیراندازاز جوابگوی سواالتی در خصوص مشاوره جھت استفاده 

رماندھی مرکز ،تعیین مسائل جنگی و روشھای مورد استفاده تک تیراندازان ، انجام عملیات از سوی ف

  سازماندھی و ھمراھی عملیات  با فرماندھان گردانھای در میدان جنگ ،ھماھنگی بین فرمانده ھان گروھانھا 

ندھی و وظایف گروھھای تک تیرانداز                                 سازما                                                      )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

گروھھای تک ظایف وتوضیح دادن شرح و  و گردانھا با فرماندھی گروھھا تک تیراندازان می باشند

عملیات جنگی و آموزش و آمادگی تک تیراندازان بر طقھ مندوده محل و موقعیت و محتعیین تیرانداز با 

تک تیراندازان اغلب بھ صورت جفتی و بھ ماموریت رفتن  ھای جنگیدر عملیات می باشد انسرعھده این اف
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در مناطق جنگی وظایف کار می کنند و ظیفھ انجام ودی انفراجفتی و بصورت آنان و می باشد  ییا بھ تنھا

سیم، خدمھ  فرماندھان، دیدبانھای توپخانھ، متصدیان بیتک تیرانداز ازپای در آوردن نیروھای  اصلی 

یف اصلی از آنھا بھ عنوان دیده بان و یا پستھای شنود و گرد آوری ادرکنار این وظ دباش یم... تیربار و 

در جنگ جھانی دوم این تک  .گرددنیز ھم استفاده می  دھیفرمان یدشمن بران جنگ یدااطالعات از می

را در  دشمنده نیروھای مخفی ش یھا بھ قدری دقیق و حرفھ ای سنگر دتوانستن یمدند کھ بو تیراندازان

موضع ند و مشخص كن ی گردیده بود پیدا واستتار و مخفی و بصورت حرفھ امکانھایی کھ با دقت بسیار 

بھ  ی آنانمکانھاو  یمخف یموضع ھادقت انتخاب د ، اینبھ بھترین نحو استتار نمھای مخفی کمین خود را 

ز مناطق تحت اتیراندازان میتوانستند مسافت بسیار زیادی را  تککھ دقیق و حرفھ ای انجام میگردید قدری 

وضع قرار دھند بدون اینکھ مآتش گلولھ ھای خود تحت پوشش پوشش نیروھای متخاصم را زیر نظر و 

تك  نیروھایاز آلمان ارتش در جنگ جھانی دوم  .ردیگمورد شناسایی نیروھای متخاصم قرار ی آنان مخف

پیشروی آنان حركت و کند کردن در الح موثر جھت نابودی نیروھای متفقین و تیرانداز بھ عنوان یک س

و در این شرایط بود کھ سربازان متفقین متوجھ شدند کھ بایستی بھ سرعت رموز جنگ  ده زیادی کردنداستفا

 بت گلولھ آتشین و مرگ آور آنانااصتک تیرانداز را فرا گیرند و یا خود را برای نیروھای بر ضد نبرد 

در اولین قدم سربازان نحوه حرکت خود را تغییر داده و در مناطق مشکوک تمامی آنھا بھ  آماده سازند

در اقدامی  و از حضور در مناطق بی حفاظ خودداری می کردند میکردندحرکت و نشستھ صورت چمباتمھ 

نیروھای تک ا را کنار گذاشتند تد دیگر سربازان متفقین ادای احترام نظامی بھ افسران مافوق خو

  .داشتھ باشندرا نفرماندھان تیراندازآلمانی فرصت شناسایی و ھدف قرار دادن 

سازماندھی و وظایف گروھھای تک تیرانداز                                                                                       )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

، یکی آلمانیتیراندازی تک نیروھاو سرسختی و ایمان مھارت، اعتقاد نرماندی در کنار  بطور مثال در جنگ

در نبرد نورماندی، وضعیت جغرافیایی منطقھ بود، نوع زمین و پوشش  آناندر موفقیت دیگر از عوامل مھم 

برای ین دردسر نورماندی بھ صورتی بود کھ ایجاد سنگر و کمینگاھھا و استتار آنھا، با کمترطقھ من گیاھی 

عالوه بر سنگرھای کوچک و کمینگاھھای انفرادی استتار شده در ه است ، امکان پذیربود یلمانآ ینیروھا
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تک مخفی کھ دارای پوشش گیاھی بسیار فشرده ای بود؛ این نقاط بھشت  ندمنطقھ، نقاطی وجود داشت

ک، محل خود را تغییر داده و دشمن را بود زیرا میتوانستند براحتی پس از ھر شلیزبده آلمانی تیراندازان 

  ترس و مرگ برای این مردان معنی نداشت، زیرا خود ترسناک و مرگبار بودند،گیج و سردرگم نمایند

  

  )را نشان می دھدجنگ جھانی با ھمقطارش در یکی از جبھھ ھای نبرد را تیرانداز آلمانی  تکنیروی تصویر باال (

ی کمین خویش را درست موضع مخفنزدیکی خانھ در محلی مناسب در آلمانی تیرانداز نیروھای تک 

گشتھ بھ خانھ مشکوک متفقین معموًال نیروھای گلولھ توسط نیروی تک تیرانداز در زمان شلیک  و ندمیکرد

حمالت تا با  مھلكھ فرار میکرداز  از این فرصت کوتاه استفاده کرده و در مدت زمان کوتاھی تیراندازتك و 

اما نقاط مرتفع نظیر برج کلیساھا، مخازن آب و یا ھر ساختمان  ،گرددمواجھ نتوپخانھ ای دشمن زرھی و یا 

  .بودآلمانی تک تیرانداز نیروھای ی تعیین موضع مخفبرای و مناسب مرتفع دیگر نیز محلی موثر 

تک تیرانداز                                                      نیروھای پرسنل جھت آموزش  معیار انتخاب                                        )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

  تک تیراندازنیروھای معیار انتخاب پرسنل جھت آموزش   

دقیقی دارد فرماندھان  یامروزه معیار انتخاب پرسنل برای آموزش تک تیراندازان نیاز بھ انتخاب و بررس

 یو حرفھ اآموختن و آموزش تک تیرانداز زبده  جھتخاب و دستچین کردن پرسنل و خود برای انت" شخصا
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.                                                                                تعیین میکنند آموزش تک تیراندازانآینده اقدام می نمایند و نیروھای مناسب و بالقوه را برای 

ی افراد و افزایش خطر در میادین جنگ نیاز بھ انگیزه باال اقت فرساطسخت و خشن و ی برنامھ ھای آموزش

بھ و افراد انتخاب شده باید مشتاق می باشد  توانایی بھ یادگیری و مھارت ھای بسیاری را داراچنین و ھم

  .یادگیری حرفھ تک تیراندازی و عملکرد عالی شخصی باشند

  :تک تیراندازان می باشدآموزش جھت  ادانتخاب افر در پایین دستورالعمل اساسی برای

دف نشانھ روی و ھد کھ ند کسانی انتخاب گردبایبرای انتخاب داوطلبان از بین نیروھای پیاده و کادر ارتش  -

گیری توسط آنھا در آزمونھای تیراندازی دوره ای ارتش در جایگاھی باالی باشد و این افراد بعدھا می 

و این آموزش  و حرفھ ای تر آموزش ببینند بصورت بھتری تک تیراندازد آموزشگاه توسط اساتیتوانند 

نیاز بھ تاکید و ن چنیھمصورت گیرد و این  یتک تیراندازو اساتید مستمر باید توسط بھترین کارشناسان 

                                             .تایید صالحیت و کنترل آموزش توسط متخصصین در این زمینھ را دارد

و شلیک رزشی با اسلحھ در رقابتھای ساالنھ و گسترده و یتک تیراندازداوطلبان آموزشگاه حضور موفق  -

        .و آشنائی کافی با اینگونھ سالحھا را باید داشتھ باشند انتک تیراندازمخصوص با اسلحھ ھای مختلف 

ز نكات مثبتی برای انتخاب با شکار و شکارچی اازی داوطلبان آموزشگاه تک تیراندشنا بودن آتجربھ و  -

موزش آدر میان افراد منتخب این خصوصیت یکی از نشانھ ھای خوب و عالی این افراد برای آنھا می باشد،

افرادی را از میان عشایر برای آموزش در زمان جنگ عراق و ایران در کشور ما (تک تیراندازی می باشد 

  گذشتگیھای جان ز شجاعت و از و ا دنداشت در جنگ کارائی خوبیخیلی ردند کھ تک تیراندازی انتخاب میك

معیار انتخاب پرسنل جھت آموزش تک تیراندازان                                                                                                      )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

عشایرھا طاقت زیادی در پیاده روی و زندگی در شرایط سخت ی مانده است ،برجاات زیادی آنھا خاطر

یافت می  زیادی دافراآنھا دان و زنان مر" بین اکثرادر طبیعت را با کمترین امکانات را دارند و ھمچنین 

                                                                 .)دارند گلولھ زنی را آشنائی با شکار و سالحھایکھ شود 
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باالی در انتخاب آنھا می باشد  اھمیتوضعیت جسمی و شرایط فیزیکی مناسب برای تک تیراندازان از  -

،بنابراین افرادی کھ داوطلب برای آموزش تک تیراندازی می گردند باید از شرایط کامل سالمت فیزیکی و 

خوردار باشند در جنگھا اغلب اوقات تک تیراندازان برای انجام بربدنی ی و توانائی ھای باالی انجسم

در جنگ جھانی دوم نیروھای پیاده ( در مسافتھای زیاد با خواب کم پیمایش و حرکت میکنند نظامی عملیات 

روسی بھ صورت سھ نفری در کنار ھم دیگر حرکت میکردند و زیر شانھ ھای نفر وسطی توسط دونفر 

       ).می رفتخواب  بھ نفر وسط در این ھنگام بھ صورت ایستاده در حال راه رفتن دیگر گرفتھ می شد و

  

  )نشان میدھدآنان را در حال تمرین است کھ  انداز روسی تك تیرنیروھای متعلق بھ  تصویر باال (

ب پرسنل جھت آموزش تک تیراندازان                                                      معیار انتخا                                               )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر 

  

تک تیرانداز در حین عملیات جنگی جھت کمتر دست پاگیر بودن و چاالکی بیشتر سعی میکنند کھ نیروھای 

نظور سعی می کنند بار کمتری را با خود حمل کنند و فقط بھ حمل لوازم ضروری بسنده میکنند برای این م

کھ حتی مواد غذایی و آب کمتری را با خود بھ ھمراه ببرند بنابراین از این جھت تک تیراندازان آینده باید 
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داشتھ باشند و ارتشی نسب بھ دیگر نیروھا و آب عادت و تحمل بیشتری نسبت بھ مصرف کمتر مواد غذایی 

دو چشمی ، نقشھ منطقھ کمین ،دوربین پایھ دار،  دوربین ،تک تیرانداز مخصوص سایل آنھا شامل اسلحھ و

البتھ در بعضی مواقع نیاز تک ( . می باشدالزم ساعت ، قطب نما و لباس استتار، کاله آھنی و مواد غذائی 

                    ).                                                                              دداین وسایل بیشتر میگر بھ تیرانداز

تک تیرانداز بھ معنی قدرت بیشتر و داشتن توانایی و سالمت بھتر در شرایط سخت جنگی و قوی بدن سالم 

است در میادین جنگ احتمال تغییرات آب ھوای بسیار می باشد و ھمیشھ احتمال ریزش نزوالت آسمانی در 

تک تیرانداز در این شرایط بدون سرپناه باید  ،می باشدتک تیرانداز کمین مخفی منطقھ عملیاتی و موضع 

باعث بوجود آمدن مشکالت بعدی برای باشد ضعیف وی بدن اگر ساعتھا در کمین و یا در حرکت باشد و 

در زمان جنگ جھانی دوم ( می گردد وی تک تیرانداز و در آخر برای بھ انجام رساند صحیح ماموریت 

ارچیان ، جنگلبانان و دھقانان سیبری انتحاب میکردند چون آنھا بھ تک تیراندازان ارتش سرخ را از بین شک

شرایط سخت آب ھوایی و سرمای استخوان سوز سیبری کھ در مدت مدیدی از سال وجود دارد عادت داشتن 

 نسبت بھ دیگر نیروھا  ارتشیاز مقاومت فیزیکی بھتر بدنی در شرایط آب ھوایی سخت و نامناسب  آنان و

در معرض  شرایط آب  آنانو قرار گرفتن  انتندرستی و سالمت فوق العاده تک تیرانداز.)ندبودر برخوردا

بنابراین تمرینھای سخت در زمان آموزش محکی است برای انتخاب تک تیرانداز برتر با  ومختلف ھوایی 

  .باید ورزش ھای تیمی در دروس آموزشی تک تیراندازان گنجانده شود" در زمان آموزش حتما
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مان در ز می باشدتک تیراندازی در مدارس دید خوب از عوامل اصلی انتخاب افراد برای آموزش  -

نمی تواند از عینک طبی و یا آفتابی   انکمین تک تیراندازنشستن در موضع مخفی و  ھای نظامی عملیات

استفاده کنند چون ممکن است کھ گم شدن عینک و شکستن آن در میادین جنگ باعث بوجود آمدن مشکل دید 
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، تابش نور عینک تفاده از اسحذر شدن تک تیرانداز ای بربردیگر برای تک تیرانداز گردد و علت مھم 

است شیشھ عینک از انعکاس شعاع نور خورشید خورشید بر شیشھ عینک تک تیرانداز می باشد کھ باعث 

کسانی کھ چشمانشان دچار بیماری . کھ باعث دیده شدن محل استتار وی و بر مال شدن کمین آنھا میگردد

چون آنھا در میادین جنگ برای جستجو و کوری رنگ می باشند بھ درد آموزش تک تیراندازی نمی خورند 

بھ مشکل بر میخورند برای آنھا مشاھده و پیدا  نیروھای دشمن شده پیدا کردن و دیدن اھداف مخفی و استتار 

کردن اشیاء استتار و مخفی شده متخاصم در میادین نبرد و منطقھ جنگی سخت می باشد،اگر اثری کمی از 

باشد کسانی کھ چشمانشان دارای کوری رنگ می مشخص در طبیعت  مکانھای مخفی و کمین استتار شده

 ھای طبیعی واقع در محل عملیات ادغام میکنند باشد اشکال این اھداف را با عوارض و پس بلندیھای زمین

  . وقادر بھ شناسائی مکانھای مخفی و یا حرکت تک تیراندازان با لباس استتارشان نمی گردد

تک تیرانداز خوبی از کار در آیند برای نیروی این قبیل کسان نمی توانند از ھا  افراد سیگاری ، پیپ کش -

آتش و یا دود ناشی از ،د ناینکھ تک تیرانداز نباید سیگار و یا بھ شکل دیگری توتون و تنباکو مصرف کن

ی وضوع مخفمصرف توتون و تنباکو و ھمچنین سرفھ زدن مصرف کننده ھای مواد دخانی باعث لو رفتن م

در موضع مخفی نشستن انتظار و در مدت  مواد دخانی مصرف کندگردد حتی اگر تک تیرانداز آنان می کمین

از مصرف مواد دخانی خودداری کند این مصرف نکردن مواد دخانی سبب بی حوصلگی و اثر  کمینش

خانی می گردد و حوصلھ نشستن و انتظار کشیدن بدون مصرف مواد د ویمخرب روحی بر روی اعصاب 

 . در محل اختفاء را برای موقعیت مناسب و شلیک بھ ھدف را از دست میدھند
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،وقتی کھ فرماندھان  یکی از فاکتورھای مھم انتخاب آنان می باشد وضعیت روانی مناسب داوطلبان داشتن -

وطلب افراد مناسب را برای آموزش تک تیراندازی انتخاب میکنند باید توجھ خاصی بھ ااز میان پرسنل د

 افراد داوطلب می توانین ااز کھ آیا باید تشخیص بدھند " و حتماداشتھ باشند انتخاب شده شرایط روحی افراد 
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نیروھای فرماندھی کھ مسئول آموزش  پرورش داد و یا خیر ؟برای آموزش تک تیراندازی نیروی زبده ای 

آموزش تک  انتخاب شده برایباید بدرستی بتواند تشخیص دھد کھ آیا فرد را بر عھده دارد  تک تیرانداز

جنگی در زمان مناسب و در و ایط مناسب عملیاتی در شرخود را تیراندازی توانایی چکاندن ماشھ اسلحھ 

شرایط روحی مورد نظر برای انتخاب فرد مناسب و یکسری از خصوصیات  ؟محل مناسب را دارد و یا خیر

، توانائی بودندارای خصوصیت قابلیت اطمینان : برای داوطلبی آموزش تک تیراندازی بدین شرح می باشد

، داشتن نظم و انضباط فردی و گروھی  در جمع شتن صمیمیت و ھمکاری، دا داشتن قدرت ابتکار و اختراع

.                                                                                                                     داشتن ثبات عاطفی و روحی ،

ب برای آموزش نیروھای تک تیراندازی بھ تستھای روانشناسی صحیح و مناسب افراد داوطلب جھت انتخا

کمک شایانی را در روند ھمچنین و انتخاب گزینھ مناسب را از میان داوطلبان می دھد فرماندھان امکان 

 . انجام می دھدگزینش درست و صحیح افراد داوطلب 

، تک تیرانداز دمی باش یتک تیراندازھم یکی از گزینھ ھای انتخاب داوطلبان داشتن ظرفیت ذھنی مناسب  -

ه باید حافظھ خوبی برای یادگیری داشتھ باشد و ھر چھ در اطراف خود را می بیند بھ خاطر بسپارد و دید

دخالت و شرکت فرماندھان در روند انتخاب  ،نتیجھ گیری کندکرده و در آخر ھای خود را با ھم مقایسھ 

     . یادی برخوردار استنامزدھا و افراد منتخب جھت آموزش تک تیراندازی از اھمیت ز

   :ی بداندتک تیراندازیک فرد داوطلب انتخاب آموزش مھارتھای کھ الزم است کھ  

  دانستن مھارت ھای زیر کھ قصد جنگیدن در مناطق جنگی را دارد تک تیرانداز فرد برای ھر 
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  :الزامی می باشد

  .آشنایی و دانستن علم بالستیک -

  .آشنائی با انواع و اقسام اسلحھ ھای جنگی و مواد منفجره و کاربرد آنھا -
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  .یق تجھیزات نوری و اپتیکیآشنایی با اصول کار و عمل کرد و تنظیم دق -

  .روش کارکرد آنھادانستن آشنایی با کارکرد سیستم ھای مخابراتی و  -

  .دید بانی و آشنایی با سیستم ھای کارکرد توپخانھ و خمپاره اندازھا -

  .مختلف زمین قاطمنطبیعت توپوگرافی و عوارض زمینی  و شناختآشنایی  -

انند قطب نما و جی پی اس و ھمچنین استفاده از عالمات و نشانھ آشنایی با وسایل تنظیم مسیر حرکت م -

  . مسیر و راهجھت ھای موجود در طبیعت برای تعیین 

  . آن نقشھ ھاو عالئم در روی  آشنای با نقشھ ھای توپو گرافی و مشخص کردن مسیر -

  .جمع آوری اطالعات از مناطق مشخص جنگی و انتقال آنھا بھ مسئولین مرتبط -

  .و درجات نظامی و تسلیحات سبک و سنگین آنھا  متخاصمرم و لباس نیروھای واونیف یاساشن -

لند مدت و آموزش بعملیات جنگی توسط تک تیراندازان نیاز بھ برای اعتماد بھ نفس کامل و داشتن مھارت  -

                                                               .                                          می باشندآنان مستقل و روانشناسی کامل و 

.                                                 استقالل شخصی در تصمیم گیری داشتھ باشندنیروی ھای تک تیرانداز باید  –

بھ طور صحیح و بھ رات از سوی فرماندھی و انجام این دستوی عملیات داده شده یتوانایی کافی برای اجرا -

.                                                                                                                         درستی و با درک عقل سلیم صورت پذیرد
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توسط تک تیرانداز، دانستن اطالعات از پدیده ھای طبیعی موجود در منطقھ عملیات شناخت و دانستن  -

نیروی تک حین عملیات کمک زیادی بھ حل مشکالت بوجود آمده در اطالعات طبیعی از محل عملیات 

کھ آشنایی کامل بھ خصوصیات  یتک تیرانداز نیرویمی کند تجربھ نشان داده است در مناطق نبرد  زتیراندا
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        نسبت بھ دیگران داشتھرا دارد در حین اجرایی عملیات موفقیت بیشتری نبرد کامل طبیعی منطقھ عملیات 

داشتن ثبات عاطفی و  مانندمی باشد دو ویژگی مھم دیگر  این موارد ذکر شده نیاز بھ داشتن یتمام ستا

.                                                                                                                    تک تیراندازنیروھای  الزممھارتھای عملیاتی 

د و بر احساسات خود مسلط نروحی کامل داشتھ باش سالمتتک تیرانداز باید ثبات عقل سلیم و نیروھای 

او باید در مناطق جنگی د و نشناسائی داشتھ باشو قدرت دقت  ھای مورد نظرد و برای از بین برد ھدفنباش

تھدید بیشتری دارد و او باید بداند نابودی متخاصم و افرادش کھ کدام ھدف برای وی بداند و تشخیص دھد  

موجودیت خویش است و یا برای ھدفھای مھم دیگری و یا اینکھ بھتر بگویم نابودی  توسط وی برای دفاع از

بنابراین مسلط بودن بر احساسات خود و نداشتن مشکالت روحی  ،و کشتن ھدف بدون انگیزه آشکار و خاص

می  بعضی اوقات پیشدر  "مثال مھم می باشد ارد بسیارمویکی از و روانی برای انتخاب تک تیرانداز برتر 

شلیک بھ نشانھ گیری و از و شفقت وی رحم بودن دل تک تیرانداز تحت احساسات خویش و نیروی آید کھ 

متخاصم میگذرد و این طریق عمل کردن و تحت تاثیر احساسات درونی و قلبی و از بین نبردن ھدف نیروی 

میالدی بعد از  ١٩٩٢در سالھای (  میگرددبرای او  و دیگر نیروھا باعث بوجود آمدن مشکالت بعدی 

در یک مورد افسر  داشتندروسیھ وضعیت بدی  در کشور شوروی نیروھای انتظامیاتحاد جماھیر فروپاشی 

کھ فرمانده جوخھ ھای تک تیرانداز بود بعد از یک سری عملیات پلیسی مجروح و معلول گشتھ بود  یپلیس

با کرده بود اما موفق نشده بود بنابراین او تالش زیادی  خود  برای گرفتن مطالبات حقوقی پلیس این افسر

   بستن بمب دست ساز بھ بدن خود قصد انفجار خویشتن را با ساختمانی مملو از مردم را داشت وقتی کھ
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در حقیقت نمی دانستند کھ چھ کسی در  تک تیرانداز پلیس آنجا را بھ محاصره خود در آورده اند نیروھای

پشت این قضیھ بمب گذاری می باشد شاید فرماندھان وقت پلیس در جریان بودند اما نیروھای تک تیرانداز 

و یکی از تک تیراندازان کھ درجھ گروھبانی داشتھ است افسر بمب گذار را در دوربین  دپلیس نمی دانستن
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اسلحھ خود می بیند اعالم میکند بھ فرماندھی کھ من فرد مزبور را از پشت سر می بینم و بھ سر وی نشانھ 

ی تک تیرانداز گیری کرده ام و فرمانده دستور شلیک و نابودی بمب گذار را صادر میکند اما شلیکی از سو

گروھبان پلیس قصد فشردن ماشھ  صورت نمی گیرد علت شلیک نکردن تک تیرانداز این بوده است کھ وقتی

گروھبان تک  و در یک آن خود را بر میگرداند صورت در یک لحظھ بمب گذار اسلحھ خود را داشتھ است

ربین اسلحھ اش می بیند و از تیراندازی تیرانداز فرمانده قبلی خود و بمب گذار کنونی را در لولھ تلسکوپ دو

و بعد از این سرنوشت  نظر شما در مورد این موضوع چگونھ است؟ ...وی صرفنظر می کند سوی بھ

فرمانده معلول و گروھبان تک تیرانداز چھ می شود؟  بلی فرماندھی و داد گاه نظام تک تیرانداز احساساتی 

بر کنار و فرمانده معلول با  خدمت در نیروھای تک تیراندازدستورات از کار و  را بھ علت سر پیچی از

گفتگو و صحبت کردن از انفجار بمب خوداری و دستگیر میگردد و تا مدت مدیدی بھ حبس در زندان 

تک تیرانداز رحم و شفقت وجود ندارد بعضی ھا می نیروھای بنابراین در کار و عملیات ). محکوم می شود

داشتھ باشد تا وی را نابود کند و یا اینکھ او در دل باید از ھدف مورد نظر خود کینھ گویند آیا تک تیرانداز 

آدمکش و قاتل بیرحمی است کھ فقط دستورات را بھ انجام میرساند و رحم و شفقت و مھربانی در قلب آنھا 

تھای زیادی و درعملیانمی دانم ؟جوابش سخت است شاید اگر من تک تیرانداز حرفھ ای بودم من مرده است 

.                                                                                                               جوابش را بھتر متوجھ می شدمشرکت کرده بودم 

 نامزدھای کھ برای آموزش تک تیرانداز شدن انتخاب میگردند در درجھ اول نباید متکی بھ رویای پرستیژ

  باشند و فکر کنند شغل سینمایی و پر از  )تک تیرانداز قھرمان (شغل تک تیراندازی و قھرمان پروری 
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در پیش دارند چون این انگیزه قھرمان شدن ممکن است در حین عملیات جنگی برای فرماندھان و  یآدرنالین

.                                                                                                را بوجود آوردنابخشودنی  تک تیرانداز مشکالتنیروی خود 

  در ارتش امریکا یتک تیراندازآموزش جھت  اددستورالعمل انتخاب نامزدی افر  



٤٩ 
 

برای اینکھ فرماندھان اطمینان کاملی از انتخاب دقیق برای آموزش در نیروھای ارتش ایالت متحده آمریکا 

 باید شرایط زیرافراد انتخاب شده  کنندانتخاب آموزش داشتھ باشند و کاندیدھای مناسب برای  اندازنتک تیرا

  : باشند را داشتھ

).                                                                                                                  درارتش روسیھ زنان می توانند آموزش تک تیراندازی را ببیند(باید مرد باشند" افراد منتخب حتما –

.                                                  رتبھ و درجھ منتخبین باید از سرجوخھ درجھ یک تا گروھبان یکم باشند –

.                                                            ء اعضای رزرو باشندزمحل خدمت واقعی باید در گارد ملی و یا ج –

.                                                                                                 داشتھ باشنددر ارتش را وب مناسب و مثبت در پرونده خدمت خود سوابق خ –

             .                                        سابقھ مصرف مواد مخدر و نوشیدنیھای الکل دار را نداشتھ باشند –

.                                               میل داوطلبانھ بھ خدمت در نیروھای تک تیرانداز از طرف آنھا باشد –

.                                                                                          ائی نداشتھ باشندینمشکالت دید و ب –

.                                                                         محکومیتی و غیر انضباطی در جامعھ و نیروھای ارتش را نداشتھ باشد جرائم سابقھ –

.                                    را داشتھ باشند M16A2یا  M16A1داوطلبان باید آشنایی کامل و شلیک با اسلحھ ھای  –

.                                                                                                        بیش از یک سال را نداشتھ باشد) مرخصی( سابقھ بازآموزیشده نامزد منتخب  –

.                داوطلبان باید گذراندن و کسب نمره استاندارد برای قدرت فیزیکی و بدنی را بدست آورند –

   )باشد درصد% ٧٠در ارتش آمریکا توان قدرت فیزیک بدنی نمره ای باید بیش از (
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  )ی دھدم نشاندر حین تمرین با لباس استتار را امریکائی را تک تیرانداز یکی از نیروھای  تصویر پایین (
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با کمی تغییرات با آموزشگاھھای تک تیراندازی خاب داوطلبان در ھر کشور و ارتشی تعلیم و انت" تقریبا  

کھ عالوه بر مھارتھا و تکنیکھای  استآمدن تک تیرانداز زبده و ماھر کسی بوجود ھم برابر می باشند اما 

تک تیرانداز زبده ماھر و حرفھ نیروی فردی ، آموزشھای خاصی برای مأموریت تک تیراندازی باید ببیند 

                           . باید از نظر بدنی و روحی بسیار قوی باشد" مند مھارتھای بسیاری می باشد ، او واقعاای شدن نیاز

و  سازی صادر شده اعالم کرده بود کھ برای آمادهدستور میالدی وزارت دفاع روسیھ در  ١٩٩٩در سال 

این بھ این معنی است  می باشدوزش الزم تک تیرانداز سھ ماه آمیک بھ ارتشی تعلیم دادن یک نیروی پیاده 

متری شلیک کند اما تک تیرانداز زبده و حرفھ ای ماھر سالھا  ۴٠٠-۵٠٠کھ نیروی پیاده بھ ھدفی در فاصلھ 

  .کیلومتر را داشتھ باشد ٢ بیش ازباید آموزش ببینید تا توانائی شلیک بھ فاصلھ 
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کھ در ھر ھوائی و مکانی بتواند  داده میشودکسی بھ در حال حاضر تعریف تک تیرانداز زبده و حرفھ ای 

  . اصابت کندھدف و گلولھ اسلحھ اش بھ کرده نشانھ روی کیلومتری بھ ھدفی ١.۵تا  ٢از فاصلھ 

" روھبان نام  گ مربوط بھ تك تیراندازی است بھ زنده بیشترین فاصلھ ثبت شده شده شلیک موفق بھ ھدف(

قلعھ موسی استان  منطقھ  لیس كھ درگارتش ان ینتطھای سلینیرو زا  (Craig Harrison)"ھریسون گكری

          مک میالن مدل )12.7х99мм( مده است او با اسلحھ تک تیرانداز کالیبر بزرگھلمند افغانستان بدست آ

) ТАС-50(  متر  از پای درآورد٢٤٧٧فاصلھ  زطالبان را  ا ینیرو چینفر مسلسلدوامریکایی(.  

  )درا نشان میدھانگلیسی اسلحھ تک تیرانداز مک میالن ساخت امریکا و گروھبان كریگ ھریسون  پایین تصویر(

  

متعلق بھ وزارت کشور دولت فدرال روسیھ بھ " آلفا"در کشور روسیھ گروھھای ضد تروریست معروف بھ 

مدت سھ سال آموزش دوره تک تیراندازی را میگذرانند و اما گروھھای امنیت ریاست جمھوری این دوره 

  .را در مدت دوسال آموزش طی می کنند

روسیھ در مدت آموزش تک تیراندازی خود دوره ھای  "اف اس بی" گروھھای اطالعات اداره مرکزی

  : گذرانندمی را بھ شرح زیر آموزشی متفاوتی 
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  .گذرانندمی سھ ماه آموزش آناتومی بدن انسان را  -

حرکت بالستیک کامل گلولھ را درحین شلیک و پرواز بھ سوی ھدف شناخت سھ ماه آموزش در خصوص  -

  .گذرانندمی در شرایط متفوت طبیعت را را 

رکت گلولھ را حرکت گلولھ و تاثیر جھت وزش باد بر روی سرعت و حسیر سھ ماه آموزش در خصوص  -

  .گذرانندمی 

البتھ  یک ھفتھ آموزش و تجربھ تیراندازی در شرایط آفتابی و نور زیاد خورشید را پشت سر می گذارند -

و تمرینھای فیزیکی فشرده  وآموزشھا خیلی آموزشھای دیگر مانند استتار و تحمل در شرایط سخت ھمراه با 

بھ طول می د کھ رویھمرفتھ سھ سال نیراندازی می باشآموزشھای تھمراه با و در مدت زمان زیاد  سخت

   .برمی خوردحتمی در مناطق جنگی تک تیراندازی کھ از نظر فیزیکی ضعیف باشد بھ مشکل انجامد البتھ 

  )نشان میدھدرا در حین تمرین  با لباس استتاراداره اطالعات مرکزی روسیھ را " اف اس بی" زیر نیروھای تصویر (
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  نبرد و مقایسھ آنان با مردان تک تیراندازجنگ وعملکرد زنان تک تیرانداز در 

تر از مردان عملیات جنگی را با موفقیت بھ انجام میرسانند این نھ بھ این دلیل اینکھ زنان تک تیرانداز بھ

خوردن مشروبات امکان و یا شاید احتمال  مواد دخانی را مصرف می کنند ءمردان در حین کمین و اختفا

اما در  افتددر کشورھای مسلمان این اتفاق کمتر می ( الکلی در میان آنھا در شرایط سرد وجود داشتھ باشد

گرم ودکا در زمان حملھ  ١٠٠جنگ جھانی دوم در جیره غذائی نیروھای پیاده ارتش سرخ برای ھر روز 

، تجارب جنگی ثابت کرده است کھ درشرایط سخت و دشوار جنگی ) در زمستان در نظر می گرفتند

ن در موضع مخفی کمین بھ انتظار نشستروانشناسی فیزیک بدن زنان بھتر از مردان عمل میکند در ھنگام 

دارای حوصلھ و تحمل بیشتری نسبت بھ مردان آنان قویتر و نسبت بھ مردان ارگانیزم زنان از نظر فیزیکی 

زنان سیستم ادراک قوی تری دارند پتانسیل و قدرت بینایی آنھا در شب بیش از مردان است حس می باشند،

عکس العمل جنگی نشان می دھند ،دیدبانی  مردانز ا ترشنوایی و بویایی قوی تری دارند آنھا خیلی سریع

آنھا بھ دور نمی ماند این خصوصیت  و ذھن از دید ای خیلی عالی است وھیچ گونھ نکتھدر مناطق نبرد آنھا 

ھای خدادادی در طبیعت زنان نھفتھ است در شرایط جنگی زنان از نظر ساختار روانشناسی نسبت بھ مردان 

در ،دندرگیری در جبھھ ھای جنگ گیج و سردرگم نمی شو حینمی کنند و آنھا در  زودتر آمادگی جنگی پیدا

زنھا تمرکز خاص بیشتری نسبت بھ مردان دارند آنھا خیلی ھدفمند و بی رحم ھستند  زمان عملیات جنگی

ل و و ھیچ گونھ تعل دستورات جنگی داده شده توسط فرمانده را با نظم و دقت کامل مو بھ مو  انجام می دھند

تجربھ ھای جنگی نشان داده است زنھای کھ در نیروھای نظامی بھ خدمت خللی در کار آنھا نمی باشد،

بانجام میرسانند و یک قدم از دستورات داده شده  مو بھو مو مشغولند دستورات و قوانین نظامی را با دقت 

دروس  ستورات را انجام میدھنددر حین عملیات جنگی خیلی دقیق د زنان تک تیرانداز عقب نشینی نمی کنند

 آموزش ھای تک تیراندازی را بھ نحو بھتری بھ پایان میرسانند بھ ھمین منظور نسبت بھ مردان تک و

.                                                                               از آمادگی و دقت باالتری در میادین نبرد برخوردارند تیرانداز

عملکرد زنان تک تیرانداز در نبردھا و مقایسھ آنان با مردان تک تیرانداز                                                                           )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  



٥٤ 
 

و تھیھ ماسک و استتار خود و تعیین موضع کمین ومخفی شدن عملیات تک تیرانداز زن در حین نیرویھای 

نبوغ نظم و زیرکی بیشتری در عملیات  جنگی را بھ شکل خالقانیھ بھتر و کاملتر از مردان انجام میدھند و 

دارند کھ تمام این موارد مؤلفھ ھای مھمی در این امر ھستند و ھیچ جایی نقصی در کار آنھا دیده نمی شود 

تک تیرانداز زنان از کیفیت باالتری نسبت بھ مردان نیروھای در عمل نتایج عملیات جنگی دیده شده ابراین بن

تک تیرانداز برخوردار است تجارب جنگی نشان داده است کھ زنان تک تیرانداز در حین عملیات جنگی 

خیلی نسبت بھ مردان سخت جان تر می باشند و تحمل درد در آنان  نبادقت ترند و در صورت مجروح شد

تیراندازان  تک میالدی ارتش سرخ در شھر مسکو مدرسھ ١٩۴٣سال در در جنگ جھانی دوم  استبیشتر 

تک تیرانداز زن از این مدرسھ فارغ نیروی  ١٨٠٠مدت یک سال بیش از درزنان را تاسیس نمود و 

از نشانھ روی و از ی دوم جھانو تا پایان جنگ  نمودندالتحصیل گردیده و بھ جبھھ ھای جنگ عزیمت 

تعداد این  گشتند ونفر از نیروھای آلمانی نابود  ١٨٠٠٠بیش از  انشلیک دقیق گلولھ اسلحھ ھای آن و اصابت

  .جھانی دوم می باشدجنگ حاضر بھ معنای از بین رفتن یک لشکر از نیروھای آلمانی نیروی ھالک شده 

  

  )  روس را در جنگ جھانی دوم نشان می دھد زنان تک تیراندازشگاه فارغ التحصیل آموزدختران جوان  تصویر باال (

عملکرد زنان تک تیرانداز در نبردھا و مقایسھ آنان با مردان تک تیرانداز                                                                           )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر
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از تک تیراندازان زن در بین صفوف در جھان در جنگھای اتفاق افتاده دیگر  بعد از جنگ جھانی دوم

ھوشی "در جنگھای ویتنام کھ بین نیروھای ویتکنگ بھ رھبری شده استنیروھای نظامی استفاده زیادی 

امریکا در جریان بود نیروھای پارتیزان ویتکنگ از تک تیراندازان  ارتش ایالت متحده و نیروھای" مینھ

  .یتنامی استفاده زیادی بر علیھ نیروھای امریکای کردندزن و

  

  ) نشان می دھد گھای ویتنام با نیروھای آمریکاییرا در جننگ باال تک تیرانداز زن ویتكتصویر در(

  . تک تیراندازان استفاده می کنند زنان در صفوف خود ازھم در زدو خوردھای کشور سوریھ شورشیان  

  

  ) را در خرابھ ھای شھر حلب نشان می دھد یباال تک تیرانداز زن شورشی سور تصویردر (
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  اندازان در میادین نبردتاکتیکھای حرفھ ای تک تیر

سربازان برای پنھان شدن از برخورد گلولھ  خوردھا و در گیریھای میادین نبردوزددر زمان  در نظر بگیرید

ھای داغ  تک تیراندازان و مسلسلھای سنگین دشمن و ھمچنین انفجار گاه و بیگاه ترکشھای گلولھ ھای توپ 

در ھمھ (  گردیده اندگرھای حفر شده در زمین پنھان و خمپاره و بمب ھای فروریختھ از آسمان در سن

زمانھا این زمین بوده کھ بھ کمک ما انسانھا می آمده است بھ راستی زمین مادر ھمھ ای انسانھای خوب و 

 )نرسد بھ ما را در دامان خود پنھان می کند تا آسیبی ما از خطرھای دشمنان بد است غذا و آب می دھد و

و استتار خود  ءاز محل اختفا د کھنھای جنگ این تک تیراندازان و دیدبانھای کمکی ھستندر این ھیاھوی میدا

ھمھ چیز را در این میادین نبرد از قبیل فرماندھان رده ھای باال تا رده ھای پایین تر جبھھ ھای جنگ دشمن 

را بھ مسلسلچی ھای  و حرکات و جابھ جایی و فاصلھ و موقعیت آنھا را زیر نظر گرفتھ اند و دستورات الزم

توسط تک ط فقانجام شده دید بانی ھای  ، اینھان گروھانھا و دیده بانھا می دھنده ، خمپاره اندازھا و فرماند

                                                          .صورت میگیرداستتار شده  تیراندازان خبره تنھا از طریق دوربین پایھ دار

 

        )نشان می دھدرا کمین مخفی موضع  درجنگ جھانی دوم در نیروھای تک تیراندازی روسی باال  ویرتصدر (
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  تاکتیھای حرفھ ای تک تیراندازان در میادین نبرد                                                                )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

تار وسایل ھمراه تک تیرانداز از اھمیت زیادی برخوردار است بھ شکلی حتی در میادین جنگ نحوه است

رنگ خاکی و یا با ھمین جنس و  اززخم بندی پزشکی و یا پارچھ  ھای شیشھ عدسی پریسکوپ ھم با باند

 ید مخفی کردبا در محل کمین و استتاررا ھر وسیلھ اپتیکی در مناطق جنگی  راپوشانده و استتار میکنند سبز

 دوربین پایھ دارموضع مخفی خود از  جھت دیدبانی ازدر محل کمین و اختفاء تک تیرانداز بھتر است 

ھا و تک تیراندازباعث جلب نظر  چنین دوربین اسلحھبانی با دوربین دو چشمی و ھم چون دیداستفاده کند 

ز لولھ دقیق و اصابت بھ لنبا شلیک گ دتوانن یمشمن دھا  تک تیراندازدیدبانھای دشمن میگردد و خیلی زود 

و حاال در اینجا اگر تک تیرانداز شوند دوربین باعث شکستن دوربین و زخمی و یا تلف شدن تک تیرانداز 

بانی مواضع متخاصم با دوربین ه استفاده کند خطر جانی متوجھ وی نمی گردد اما دید دوربین پایھ داراز 

  .میگردد ویتیرانداز و نابودی دوربین و صورت تک  باعث اصابت گلولھ بھچشمی 

  )دستی ساده و پیچیده را نشان می دھد "پریسکوپ"زیر دونمونھ دوربین پایھ دار تصویرھا  (
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ر میادین جنگ و نبرد                               تاکتیھای حرفھ ای تک تیراندازان د                                        )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

دیدبانھا با انجام وظایف دیدبانی منطقھ و جبھھ متخاصم نتایج گزارشات دریافت شده را بھ فرماندھان باالتر 

بانھا، آتش شلیک گلولھ ھای تک ه سنگر مسسلچیھا، دید )کاردینات( خود با مشخصھ ھای محل و مختصات 

ھای سیستم ارتباطی و مخابراتی  موقعیت آنھا، محل سنگر فرماندھی ، محل سنگر وجایی آنتنتیراندازان و 

تعداد تانکھا ، نفربرھا ،ادوات و سالحھای دیگر  و شمارش آنھا ، محلھای احتمالی مین گذاری شده ، تعیین

از  یبھھ نقشھ ای کاملج یبا اطالعات دریافت شده از تک تیراندازان دیدبان فرماندھ دناعالم میکن را دشمن

واقف بر منطقھ و جبھھ متخاصم میگردد تا در ھنگام " جبھھ دشمن را تھیھ کرده و کامالو مواضع منطقھ 

                                         .تلفات از نیروھای خودی دفاع کندكمترین حملھ غافلگیرانھ دشمن بتواند با 

محدوده "قعیت زمینی وجود دارد کھ در فرھنگ نظامی غربی بھ آن ھمیشھ در میان دو جبھھ ھای جنگ مو

برای رسیدن  بھ باید  این نیروھاھمیشھ دشمن بھ نیروھای خودی می گویند و در زمان حملھ " زمین آزاد

  . بگذرند" زمین آزاد ویا منطقھ  محدوده"این منطقھ قسمت سنگرھا و مواضع نیروی مقابل از 

   

  ) منطقھ آزاد میان دو جبھھ جنگ را نشان میدھد باال تصویردر(
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آوری مشخصات و اطالعات نیروھای متخاصم را برای از بین در اینجا تک تیراندازان باید از قبل جمع 

آنھا در بھ سوی د و نبردن و نابودی دیدبانھای و نیروھای کلیدی متخاصم را در دستور کار خود قرار دھ

نفرات و نیروھای کلیدی متخاصم مانند، بھ کمین خود با نشانھ گیری دقیق مخفی وقت الزم از موضع 

ی توپخانھ ، خنثی کنند ھای مین، مسئولین سیستم ھای ارتباطی ، فرماندھان دشمن را مسلسل چیھا ، دیدبانھا

متخاصم شلیکھای و افسران از پای درآورد و در صورت ممکن حتی باید بھ دوربین ھای دستی دیدبانھای 

آورند  بوجوددقیق و موثر کند و آنھا را نابود کند و عملیات خرابکاری در برنامھ ریزی جبھھ ھای دشمن 

بھ نابود کند و را قرار گیرد  خودو ھر جنبنده ای را در دید و تیر رس  کردهباید دشمن را کور  آنان

اطالعات الزم را از نیروھای خودی کسب کنند و در آخر تک بتوانند آنھا کھ زه ندھد اجانیروھای متخاصم 

پا کند و روحیھ جنگی نیروھای  رن بدر جبھھ ای دشمرا تیرانداز باید موقعیت و جو ھراس و ترس و ترور 

دشمن را با ترورھای موثر و بی امان خود تخریب کند و در دل آنھا ترس و خوف بیاندازد او با آتش بی 

امان خود مجبور کند کھ دشمن حرکت سینھ خیز را بھ حرکت خم شده ترجیح دھد و در سنگرھا و کانالھای 

را ند و باید این احساس در بین نیروھای متخاصم ننھا را کور کسر خود را باال نیاورند و دید و چشمان آ

می کھ آنھا از اصابت گلولھ ھای دقیق تک تیراندازان حتی با اندازه یک چشم بر ھم زدن ن دنوربوجود آ

توانند سر خود را از سنگرشان باالتر آورند و نظاره گر نیروھای شما شوند و خلق و خوی و اعصاب 

آفرادی از نیروھای ھای نیروھای متخاصم  د و در ھنگام تعویض نگھبانان و پاسبخشیدشمن را خراب کن

.                                                                                              از بین ببرندبا نشانھ گیری و شلیک دقیق را  شوندب حرکات خود نظبی دقتی کنند و مواآنان اگر 

بر باالی آسمان ھد او باید مثل عقابی بلند دتک تیرانداز زبده عملیات ذکر شده باال را باید ھر روز انجام ب

بھ دنبال طعمھ زنده بگردد و ھر را نظاره کند و و با دیدگانی دقیق ھر روز جبھھ ای دشمن  کردهپرواز 

  وقتی است و عملیات تک تیراندازان در جبھھ ای نبرد  ھر ندارد این فرم و طریقجنبنده ای را از نظر دو
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در جبھھ ھای  آناناندازان آموزش دیده ماھر و زبده انجام پذیرد موثر است کھ فقط و فقط توسط تک تیر

د و با نابود کردن نیروھای متخاصم بھ نبگیرباید جنگ آسایش و امان و خواب و خوراك را از دشمن را 

د و با تمام این اوصاف تک تیرانداز ماھر و زبده باید نخود را تغییر دھکمین  ءسرعت محل و موضع  اختفا

ضع خودش را بخوبی استتار و پنھان کند تا توسط تک تیراندازان و دیدبانھای متخاصم مشاھده و خود و مو

این آموزشھای است کھ چندین سال بھ طول می انجامد تا تک تیرانداز زبده و حرفھ ای و ماھر .شکار نشوند

یکی از ژنرالھای روس در یادم ھست ( گردد و تمام این آموزشھا را باید فقط و فقط در زمان صلح انجام داد 

خصوص آموزش تک تیراندازان توضیح میداد و می گفت آموزش سھ ماھھ تک تیرانداز بھ معنی این است 

ن را بدھید و او سربازی می شود کھ فقط از اکھ بھ دست نیروی پیاده تفنگ مخصوص تک تیرانداز

.                                                                                                                   )استفقط اسلحھ ای او را بدست گرفتھ  واقعی  خصوصیات یک تک تیرانداز

جمھوری کشور  ٢١جمھوری چچن یکی از (میالدی اخبار جنگھای جدایی طلبان چچنی ١٩٩٥در سالھای  

ک مورد خیلی مھم در اخبار  روزانھ بھ چشم می یدر ھمھ جا پیچیده بود  )پھناور فدرال روسیھ می باشد

          "امیر خطاب اردنی"خورد کھ نیروھای چچنی و وھابیھای کھ از دیگر کشورھا بھ آنھا پیوستھ بودن مثل 

بود کھ بھ گروھھای  عربستان امیر خطاب اردنی بھ گزارش اداره اطالعات روسیھ یکی از افسران دولت( 

بود و از طریق جمھوریھای استقالل یافتھ بھ قفقاز شمالی راه پیدا کرده بود او در آنجا تندروی وھابی پیوستھ 

بھ آموزش نیروھای جدائی طلب چچنی می پرداخت و در خیلی عملیاتھای تروریستی بر علیھ نیروھای 

با روسی قصد ترور  وی را کردند و ھر بار " اسپیت ناز"دولت فدرال دست داشت  چندین بار نیروھای 

و در آخرین بار نیروھای اداره اطالعت روسیھ توسط سمی كھ در  جست کمی جراحت از خطر مرگ می

و کشتند او زن جوان  کرده  وممبرای وی فرستاده بودند گذاشتھ و او را مس عربستان پاکت نامھ ای کھ از

  چچن را توسط  شھر گروزنی مرکز داین افرا )داغستانی داشت و یک فرزند از او باقی مانده است 
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در آورده بودند و یک لشکر  ھروسی ارتشخودی بھ صورت تلھ ای برای ماھر و زبده تک تیراندازھای 

بھ مدت چند ماه قدرت نزدیک شدن بھ شھر را نداشت از ھر پنجره ساختمانی و از ھر خرابھ  یھروسارتش 

را زمین گیر ارتش روسیھ بھ سوی آنھا شلیک میکردند و نیروھای پیاده چچنی تک تیرانداز ی نیروھاای 

ا اسلحھ ھای ضد ب بھ شھر آنان راورود نیروھای موتوریزه با کرده بودند و بھ ھر جنبنده شلیک میکردند و 

" از بین میبردند و در آن زمان قدرت برتری بھ دست نیروھای جدائی طلب و مخصوصا "ار پی جی" تانک

بود در شھر گروزنی نیروھای تک تیرانداز نقش کلیدی مھمی در مقابل چچنی تک تیراندازان ی نیروھا

امان تک تیراندازھا جدائی طلب کردند در آخر پاسخ نیروھای روسی بھ شلیک بی میھ بازی یارتش روس

یا توپ کششی بدون خان   T-72نصب شده بر روی تانکھای یچچنی شلیک گلولھ مستقیم و دقیق توپھا

 كمین مخفیوضع میکردند و مگلولھ بود کھ بھ محل و موضع مخفی تک تیراندازان شلیک مستقیم " راپیرا"

ی از علتھای خرابی شھر گروزنی ھمین شلیک مستقیم با تک تیراندازان نابود میکردند و یکھمراه آنھا را 

در زدخوردھای شھرھای سوریھ ھم ھمین علت باعث خرابی مناطق مسکونی شھری (گلولھ ھای توپ بود 

بعد از گذشت مدت زمانی درگیریھا میان نیروھای ارتش روسیھ و تک تیراندازان جدائی طلب  )گردیده است

گروزنی  شھر تیراندازان روس را از واحدھای دیگر ارتش روسیھ بھ با درخواست ارتش نیروھای زبده تک

تک  یاعزام کردند و تک تیراندازان روس با شلیکھای موثر خود کم کم باعث از بین بردن و نابود

بیش نبود را فتح کردند بنابراین می توان  یا تیراندازان متخاصم گردیدند و شھر گروزنی کھ دیگر خرابھ

جنگھای شھری نیرویھای تک تیرانداز برتری زیادتری نسبت بھ دیگر نیروھای نظامی نتیجھ گرفت در 

نیروھای  را دارند و در نبرد و زدخوردھای شھری ھیچ چیز بھ جزء نیروی تک تیراندازان از پس دیگر 

تجربھ ھای جنگھای جھانی دوم بخصوص جنگ استالینگراد نشان داده است کھ این تک  ی آیدمتخاصم بر نم

  را دارند  در میان صفوف نیروھای نظامی درگیر در جنگ شھرھاباال را  دستتیراندازان ھستند کھ 
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و تراکم منازل و ساختمانھا شھری و ھمچنین خرابیھای زیاد ناشی از تخریبھای  بسیار و با توجھ بھ عوارض

قدرت را بدست دارند و د کھ در این خرابھ ھا این نیروھای تک تیرانداز ھستنصورت گرفتھ در شھرھا 

  .دھندرا بھ خود اختصاص بپیشرفتھای زیادی براحتی می توانند در زد خوردھای شھری 

آنھا وابستھ بھ گروھھای وھابیی بودند کھ از " کھ اکثرا شمال قفقاز نشان می دھددر را چچنی ی نیروھا زیر تصویر ( 

  )کشورھای عربستان سعودی و کشورھای خلیج فارس پشتیبانی می شدند
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  باید تحت نظر داشتھ باشند   ندازتك تیرانیروھای ھدفھای کھ 

        د در وھلھ اول ھمیشھ ناستفاده کندر نبردھا و جنگھا تک تیرانداز باید نیروھای متدھای کھ و  روشھای

شھ باید در محلی نیروی تک تیرانداز ھمیخود می باشد  کمینفھ ای از موضع مخفی دید بانی مناسب و حر

د قرار گیرد ممکن است در باالی باشدشمن داشتھ ذ تحت نفوباالتر از جایی کھ دید خوبی بھ محیط و منطقھ 

وی در  کمین یمخفکمین وی باشد البتھ باید موضع ی مخفدرختان انبوه و یا باالی ساختمان و برجی موضع 

محل کمین مخفی تک تیراندازان را می داند و و مناطق این ھم استتار کامل باشد برای اینکھ دشمن آگاه 

 مخفی  تک تیرانداز را خیلی دقیق جستجو میکند و با پیدا کردن موضعمخفی و فرضی ھمیشھ محل و مکان 

مین خود را در جایی درست کند کھ از او باید ھمیشھ موضع مخفی کبنابراین کمین وی او را نابود می کند و 

 بھ دور باشد، بنابراین تعیین موضع مخفی کمین استتار گردانو سر شلیک ھای و ترکشھای انفجاری اتفاقی

.                                     می باشد یتک تیرانداز یکی از مھمترین دروس در آموزشگاھھای تک تیراندازومناسب  و حرفھ ای برای 

تک تیرانداز دیدبان بھ ھیچ وجھ نباید از موضع مخفی دیدبانی خود شلیک کند چون خیلی سریع شناسائی می 

باید محل و " تماحصورت گرفتھ پس از آن شلیک  ھددانجام متخاصم اھداف شود و اگر شلیکی بھ سوی 

موقعیت موضع مخفی خود را عوض کند بنابراین اطالعات مھمی کھ می توان تک تیرانداز بدست آورد 

باید از طریق دوربین در محل کمین و موضع او مھمتر است از بین بردن نیروی دشمن است و دیدبانی وی 

ھم بھ صورتی استتار گردد کھ انعکاس پایھ دار استتار شده صورت گیرد و الزم  است کھ دوربین پایھ دار 

                                                                            .عدسی آن در نور خورشید نمایان نشود

چیزی را مشاھده نمی کند و دیدبانی از منطقھ تحت نفوذ نیروھای متخاصم شروع تک تیرانداز دیدبان در 

زمان خیلی کم انعکاس عدسی دوربین ھای مدت و بھ صورت اتفاقی در  زودیا  دیربود باید منتظر تغییرات 

  ھان و ه شمایل فرماند و د و پس از آن شبحنمتخاصم نمایان میگردنیروھای چشمی و یا دوربین ھای پایھ دار 
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.                                                                                                              رسندبھ چشم میدر معرض دید قرار گرفتھ و یا افسران دشمن 

 ی دشمنمشاھده کند کھ در نزدیکی سنگرھا ی از موضع مخفی خوددیدباننیروی تک تیرانداز در حین اگر 

خمپاره ی برااز کندن محل جایی حاکی بھ بیرون ریختھ می شود و این نشانی از درون سطح زمین خاک 

کمینش در لبھ جلوی مخفی یدبان از موضع دتک تیرانداز یا اگر  ،انداز و یا محل تیربار دشمن می باشد

ی نیرواز محل سنگر مخابراتی و یا مکان فرماندھی  یحاك د این نشانیثابتی را ببین نتنآسنگرھای دشمن 

             .                                                                                                          متخاصم می باشدھای 

کمی  زمان و چیزھای دیگر در مدت آھنیاله اگر در سنگرھای دشمن در یک لحظھ کوتاه کاله نظامی و یا ک

خورد و دوباره ناپدید گردند این بھ احتمال زیاد نشانھ از تلھ ای است کھ دشمن می خواھد پی بھ ببھ چشم 

ھای نشانھ ھا تلھ ودن برد و علت مشكوك ببدر منطقھ نبرد  یو یتک تیرانداز و موضع مخفی نیروحضور 

پیچھا و بعد از اتمام پیچھای گردش در این است کھ کاله نظامی دیده شده و یا دیگر عالئم مشکوک در دشمن 

 و بی جانبنظر میرسند بی تحرک و  آدمکھاترانشھ و سنگرھای دشمن در سطح افق بر نمی گردند و این 

تک تیرانداز در نیروی ز جستجوی نیروھای متخاصم برای یافتن حضور می باشند تمامی اینھا نشانھ ای ا

الزم بھ ذکر است در شروع اول مرحلھ جنگ ھیچ یک از افراد نیروھای متخاصم بھ این ،میادین نبرد است

نیروھای علتی در کار " حتماباال نمی آورند و در این کار ھا شکل مثل مترسکھا سر خود را از سنگر

و با این عمل تا یگوید این نشانھ ای است برای گمراه کردن تک تیراندازان تجربھ م  دی باشممتخاصم 

                    .دمشخص كر و نبرد تک تیرانداز را در جبھھ ھای جنگدرصد زیادی می توان وجود 

این نشانھ ای  ببیند کھ با فشار بھ باال میرودرا در پشت سنگرھای دشمن دودی زبده و حرفھ ای اگر نداز یرات

کار کردن ادوات نظامی دشمن میگردد تک تیرانداز دیدبان اگر با حوصلھ و جدیدت دیدبانی را از محل از 

  و معلوم برای وی متخاصم وھای رنیحرکات و اعمال و عادات خود انجام دھد خیلی نکات مھم از  مخفی
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.                                                                             کندشناسائی را میگردد و او بخوبی می تواند جبھھ ای متخاصم مشخص 

در جبھھ ھای جنگ برای شناسایی نشدن توسط  یافسران ارتشدر میادین نبرد اغلب اوقات فرماندھان و 

دشمن از درجات نظامی خود استفاده نمی کنند اما تک تیرانداز ھوشیار و نیروھای تک تیراندازو دیدبان 

د آنھا اغلب در میان سنگرھا رفت آمد زبده بھ راحتی می تواند آنھا را از نیروھای پیاده عادی تشخیص دھ

است اغلب اسلحھ کمری با خود حمل و امرانھ بیشتری انجام می دھند و حرکات آنھا متفاوت از دیگران 

میکنند و بیشتر اوقات دوربین ھای دو چشمی را با خود بھ ھمراه دارند و طرز برخورد آنھا با دیگر افراد 

می تواند آنھا را بھ راحتی شناسائی کند و باھوش تک تیرانداز  ،ایان میکندی از رتبھ نظامی آنھا را نمھ انشان

ھم می تواند برای فرماندھی در کسب شده را مورد اصابت گلولھ خود قرار دھد و در ضمن این اطالعات 

                                                                                        .                                 گرددمیمفید واقع برای نیروھای خودی خیلی بفرستد کھ جبھھ ھا جنگ 

باید بھ عوامل و عوارضی ھمانند  "خود حتما ءتک تیرانداز در ھنگام دیدبانی توسط پریسکوپ از محل اختفا

و مشکوک واقع  تحرکشده ، بنائی تخریب شده، درخت از ریشھ در آمده،و ھر چیز بی  تخریبالشھ تانک 

را زیر نظر داشتھ باشد چون در این مکانھا احتمال موضع مخفی و  در نزدیکی محدوده نیروھای متخاصم

تک تیرانداز باید نیروی ،  میباشداستتار شده متخاصم  انو یا تک تیرانداز ی شناسایی کنندهکمین دیدبانھا

تا محل ودی خاز نیروھای فاصلھ اندازه دار و مقدیده شده را مشخص  ھایھرچھ سریعتر در نقشھ خود مکان

در صورت نبودن نقشھ ای از (زمان دیده شده را تعیین و عالمت گذاری کند چنین استقرار آنھا را و ھم

نقشھ کشی کروکی از  دانشو  تک تیرانداز باید با علممتخاصم  تحت تسلط و نفوذ نیروھای دوده منطقھ مح

ک تیرانداز باید محل دید بانی را بھ بخشھای مختلفی تقسیم کند و از موضع ت )دتھیھ كن را ذکورممنطقھ 

در روی کروکی زمین متری  ٢٠٠تا حداکثر با پھنای د آنھا را موجو)تقسیمات( مخفی خود با تقسیم بخشھای 

  . کندرا مشخص  ھای صورت گرفتھ خود تقسیم بندیترسیم شده 
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  ) نشان می دھدمناطق جنگی از ترسیم شده توسط تک تیراندازان را کروکی شکل زیر نمونھ (

  

دیگر جای خود  با ھممی توانند دو نفری نیروی ھای تک تیرانداز آنان اطق جنگی در ھنگام دیده بانی در من 

 دیدروز  بھ صورت بی وقفھ در ھنگام شب وو خود  ءدونفری از محل اختفاصورت بھ  را تعویض کرده و

                                                                                                   .                  انجام دھندجبھھ ای دشمن را تحت نفوذ بانی و جستجوی محدوده 

را مورد دیدبانی قرار می ی خود منطقھ مورد نظر متخاصم محل و موضع مخفز تک تیرانداز انیروی اگر 

و ده احساس شتکانھای زشھا و لرد دھد وظیفھ ھمقطار وی شنیدن تمام صداھا و آنالیز آنھا است وی حتی بای

صدای زمین را بشنود برای این منظور تک تیراندازان زبده دستھ بیل کوچک نیروھای پیاده را بھ زمین 

با فرو می کنند و گوش خود را بھ قسمت فلزی بیل می چسبانند اوایل شاید ھیچ صدائی شنیده نشود اما کم کم 

این كار بر اثر ( ن حواس خود می توان خیل صداھا را شنید بھ آھستگی و با جمع کردزیاد و تكرار 

بیل در زمین  دستھ می تواند با فروکردنگیرد او  یصورت م انتک تیراندازط ممارست و تمرین زیاد  توس

با دقت  ی مختلفزوایای مختلف و گوش دادن بھ صداھا درو جابجا کردن و چرخاندن سر بیل بھ اطراف 

  ی مختلفصداھا یالزم بھ ذکر است زمین بھ خوبی ارتعاشات و فرکانسھا )ص دادزیاد جھت صدا را تشخی
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منتقل می کند و با تمرین زیاد می توان صدای غرش موتور خودروھای جنگی و حرکت ف طرارا بھ ا 

حفاری  زار دیگری توسط نیروھای پیاده متخاصم کھ قصدزنجیر تانکھا و ضربھ زدن بھ زمین با بیل و اب

البتھ (از فاصلھ زیاد تشخیص داد دارند تخلیھ بار سنگین از کامیونھای ارتشی را حتی سنگر و یا 

توسط کشورھای مختلف ساختھ شده است کھ از فاصلھ زیاد صدای حرکت پای  الکترونی  دستگاھھای

تک تیرانداز باید . )تفکیک و مشخص می کنندبراحتی نیروھای پیاده و حرکت خودروھای نظامی را 

ج دقیق تری صداھای دریافت شده از زمین و صداھای گرفتھ شده از اتمسفر و ھوا را باھم مقایسھ کند و نتای

زم است کھ نزدیک حرکات متخاصم در جبھھ ھای نبرد بدست آورد و برای شنیدن دقت صدای بھتر الز ارا 

این صداھا را ارزیابی و تفکیک  )در منطقھ آزاد بین دو جبھھ متخاصم البتھ با استتار کامل( بھ منطقھ دشمن 

داز باید بخوبی از عوارض طبیعی منطقھ و محل د تک تیرانایئد تا نتایج دقیقتر و مطلوب تری دریافت نمنک

نبرد آگاھی داشتھ باشد او باید نقشھ ھای با مقیاسھای مختلف را بررسی کند تمام پستی بلندیھا دره ھا پشتھ ھا 

و ھر عوارض دیگری را بخاطر بسپارد و دانستن این اطالعات قدرت تصمیم گیری و پیدا کردن بھترین 

طبیعت و آشنائی بھ نقشھ  برای وی مشخص میکند و تک تیرانداز می تواند بارا  ءموضع کمین و اختفا

.                                                                                                             فرار کند و یا بگذرد بی آنکھ دیده شودبتواند ھای  منطقھ در موقع خطر از چھ گذرگاه

گزارشات دریافت زمی کند بعضی اوقات ا ءدیدبانی دقیق تک تیرانداز نقاط ضعف جبھھ ھای دشمن را برمال

از موقعیت جبھھ دشمن ھان ه نتایج خیلی خوب و مناسبی برای فرماند انتک تیرانداز یھا شده از دیدبانی

، ضعف و سستی و نبودن  در جبھھ ھای نبردمتخاصم دیدبانھای و تک تیراندازان نبودن مانند ،آیددست می ب

، فقدان آثار  در بین نیروھای متخاصم دقت نظر نیروھای متخاصم ، رعایت نکردن دیسیپلین ھای نظامی

 گیکھ ھمدر میان نیروھای متخاصم سنگرھای مناسب و دیده شدن افراد لباس شخصی  ز وترانشھ و خاكری

.                                                                                                                    می باشددر جبھھ ھای جنگ  متخاصمرحرفھ ای بودن نیروھای این عوامل نشانھ ای از ضعف و غی
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می باشد و ارزش مھمی  یتک تیرانداز زبده و حرفھ ای در جبھھ ھای جنگ چشم و گوش فرماندھنیروھای 

                                                                                                                      .                  دارا می باشندنبرد واقع در مناطق جنگ و ی برای فرماندھی نیروھا

نھا باید محل و منطقھ نبرد را کامل بشناسند و آدارند ھده در میادین جنگ تک تیراندازان وظایف مھمی بر ع

ھان و دیگر عوامل متخاصم را در دفترچھ یادداشت ه ن فرماندمد و زمان  پیدا شدآمحل ھای تجمع و رفت و 

محل کندن سنگرھای دشمن و محل تیربارچیھا و خمپاره اندازھا را تعیین و ،خود عالمت گذاری و ثبت کنند 

از  ینقشھ کاملی توانند ھان مه فرماندصورت گرفتھ  یھای دیدبانوشتھا و گزارش ایادداشت کند و از این یاد

.                                             کنند ءمحیارا  ی متخاصمجبھھ ھاطق جنگی و ناحضور متخاصم در موضعیت و 

د در اینجا نمتخاصم در جبھھ ھای جنگ در مواقع مناسب حملھ خود را خیلی برق آسا انجام میدھی نیروھا

 ند موظفند کھ موقع و زمان مشخص آماده شدکھ دیدبانھای حرفھ ای ھستن )ھااسنایپر(تک تیراندازان 

اطالع دھند و با جبھھ نیروھای دشمن را برای حملھ بھ جبھھ ای خودی تشخیص دھند و بھ فرماندھی 

خود نیروھای مھم دشمن را ترور کند و در برنامھ  ء و کمینشلیکھای دقیق و بی امان خود از موضع اختفا

.                                                                                                                            و با شلیکھای بی امانشان سد راه نیروھای متخاصم شوندکند ریزی حملھ و حركت دشمن خلل وارد 

ن گذاری شده خودی و او باید محلھای می ددشمن را نظاره کندر حین کمین می تواند  )اسنایپر(تک تیرانداز 

 دری ب خود سعیبرای اینکھ دشمن قبل از شروع حملھ توسط نیروھای مھندسی و تخر را بداندمتخاصم 

در میادین راھی را برای حملھ بھ نیروھای خود و  گذاری را شده را دارد مین ھا در میادین میندن خنثی كر

باز میکنند در اینجا تک تیراندازان دی ی نیروھای خوحملھ بھ سو یشان برایبجھت عبور نیروھامین 

موظفند این اطالعات را بھ فرماندھی گزارش دھند و در صورت نیاز و یا دستور از سوی فرماندھی جلوی 

.                                                               نھا را با ترور کردن نیروھای تخریب و مھندسی دشمن را بگیرندآحرکت 

  در جبھھ ھای جنگ بین فرماندھی جبھھ جنگ در محل و گروه تک تیراندازان ھمیشھ رابطھ مستقیم برقرار 



٦٩ 
 

باشند                                                   ھدفھای کھ نیروھای تک تیرانداز باید در نظر داشتھ                                     )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

د نبروظایف خود را بھ انجام میرسانند و ھرکدام آنھا از موقعیت مختلفی بر جبھھ  داگانھجمی باشد و ھرکدام 

مختلف می باشد اما برای راندمان بھتر نتایج و اطالعات دقیق تر  آنھا ھایدیدگاھ ینظارت دارند و زوایا

.                                                                                            شود تبادل نظر و اطالع رسانی مید و بدل و با ھم رآمده ست بد

خود و ء و موضع نقشھ منطقھ اختفا "کمین خود حتما ءتک تیراندازان قبل از مستقر شدن در موضع اختفا

بررسی کامل نقشھ مورد نظر برای تک ،تخاصم را باید مورد بررسی قرار دھند مناطق مورد نظر م

دیدگاه کاملی از شرایط محیطی و ناھمواریھا طبیعی  دبای آناناست و ز اھمیت حیاتی برخوردار تیرانداز ا

بیعی ھا، گودالھا و ھر چھ موانع ط منطقھ مانند محل آبکندھای ، سراشیبھای سقوط ، خط الرسھا، خط القعر

 آناند ند و ھمچنین شرایط فرار از کمینگاه را از بھترین راه و محل باید بداننداشتھ باشرا در محل می باشد 

داشتھ  یدید کاملی بھ منطقھ جنگبتواند د تا از آنجا نباید بلندترین نقطھ محل را در نقشھ برای خود شناسائی کن

ن خط مقدم و سنگرھای دشمن را در نظر داشتھ و مورد تک تیرانداز و دیدبانھا می توانند ضعیف تری باشد

.                                                                                                                            شناسایی قرار دھند و در روی نقشھ و یا کروکی خود عالمت گذاری کنند

تک تیرانداز از محل اختفاء و کمین خود با دیدبانی دقیق می تواند محلھای ضعیف دفاعی دشمن را مشخص 

.                                                                                                 نمائیدثبت خود کند و بھ مقر فرماندھی گزارش کند و یا در روی نقشھ 

و  اناز وقت تعویض نگھبان ای دیده شدن تعویض نیروھای نگھبانی متخاصم توسط پاسبخش ھای آنان نشانھ

مدت زمان نگھبانی آنھا در سر پستھای نگھبانی می باشد کھ ھمھ اینھا اطالعات گرانبھای برای فرماندھی 

در بین (میگیرد را ھ بھ دشمن می باشند در تمام موارد فوق فرماندھی تصمیم ھای مناسب برای حملجبھھ ھا 

کھ استفاده از ضعف دشمن برای سرکوبی و فتح آنھا گناه  بھ این عنوان  است ینظامیھای روسیھ ضرب المثل

این اطالعات گرد آوری شده از نیروھای متخاصم توسط تک تیراندازان و دیدبانھا  یتمام)بھ حساب نمی آید

  روھای خودی بھ فرماندھی قدرت تاکتیک و مانور و برتری را قبل از زمان حملھ و ھجوم دشمن بھ سوی نی
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.                                                                        دھد و ھمچنین باعث کمتر شدن تلفات نیروھای خودی میگردد میرا نشان بر نیروھای دشمن 

تک تیرانداز و دیدبانھا خودی الزم است کھ ھمیشھ و بی وقفھ کوچکترین جزئیات را در نظر داشتھ باشند 

.                                                                         ر منطقھ جنگی می باشندبرای اینکھ آنھا چشم و گوش فرماندھی د

برای فرماندھی و  آنانوجود ھمیشگی دیدبانی و عملیات جنگی نیروھای تک تیرانداز و در جبھھ ھای جنگ 

 دارند اھمیت حیاتیفرماندھی  برایوجود آنھا و با اھیتی می باشد نقش در جبھھ ھا نیروھای نظامی مستقر 

تک تیرانداز باشد آن جبھھ جنگ نابینا و دارای چشمان کور می باشد نیروی زبده جبھھ ھای جنگی کھ فاقد 

.                                                 در خطر اصابت گلولھ تک تیراندازان متخاصم می باشندھای جنگ  و ھمیشھ افراد حاضر در جبھھ

در جبھھ ھای جنگ تک تیراندازان وظایف دیدبانی و جستجو و در صورت امکان شلیک گلولھ از موضع 

و در باشد مکانی  درآنان کمین مخفی موضع اگر و را دارند بھ اھداف دشمن کمین استتار شده خود مخفی 

شتھ قرار دامابین دو خط جبھھ و یا در صف مقدم نیروھای خودی و یا در منطقھ دورتر از نیروھای خودی 

تک تیرانداز وظیفھ دارد محل و مکانھای مورد استفاده متخاصم و محل آتش نیروھای دشمن در اینجا  باشند 

انداز باید اطالعات گرفتھ شده را بھ صورت را مورد شناسائی دقیق خود قراردھد در ھر صورت تک تیر

 را البتھ مختصات( مکانھای حائز اھمیت مختصاتکاردینات و تازه و بھ روز شده از منطقھ دشمن از قبیل 

و محل و زمان دیده شدن ھر گونھ از ھدفھای دشمن ، ھرگونھ  )بھ شکل تقریبی می توان در نظر گرفتھ

، پدیدار شدن نیروھای پیاده و فرماندھان دشمن  جنگ شمن در منطقھدنیروھای اتفاق پدید آمده از سوی 

عملیاتی کھ حائز اھمیت برای نیروھای خودی باشد حتی کارھای "،محرز شدن تحرکات دشمن و خصوصا

  .    را بھ فرماندھی گزارش کندنبرد بنظر پیش پا افتاده از سوی دشمن در منطقھ 

 ط تک تیراندازان و دیدبانھا و خبرچین ھا فرماندھی می تواند نقشھبا توجھ بھ گزارشات گردآوری شده توس

.                                                                                                        دقیق از جبھھ ھای دشمن ترسیم کند کامل و ای
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با مطالعھ تاریخ جنگھای صورت گرفتھ در می یابیم کھ برای حملھ و پیشرفت در جبھھ ھای جنگ اغلب 

کلیدی ی بر علیھ نیروھای متخاصم انجام میدھند در اینجا نقش ارتشھا جھان حملھ برق آسای خود را ناگھان

کھ دیدبانی و تجسس و ترور در نیروھای مقابل است تک تیرانداز در جبھھ ھا جنگ بھ عنوان فردی نیروی 

او باید تمام  شود ، در اینجا نقش تک تیرانداز پررنگ تر و حیاتی تر میانجام میدھد حرفھ ای را بصورت 

ت گرفتھ توسط نیروھای متخاصم در جبھھ ھایشان را بطور مفصل بھ فرماندھی گزارش دھد تحرکات صور

اگر او متوجھ تحرکات متخاصم جھت حملھ و شبیخون بھ نیروھای خودی باشد باید ھر چھ سریعتر بھ 

یاپی و پنیروھای خودی و فرماندھی اطالع دھد و خود تا جایی کھ امکان دارد با شلیکھای دقیق و بی امان 

حرفھ ای و تا جایی کھ ممکن است با تاکتیکھای  خلل وارد کنددر حملھ و پیشروی و تحرکات مواضع دشمن 

خود و نشانھ گیری و شلیکھای دقیق و در آخر اصابت گلولھ کھ باعث از بین بردن نیروھای کلیدی متخاصم 

و وحشت راه  ی آنھا ترسمی شود قدرت و روحیھ نیروھای متخاصم را ضعیف کرده و در میان نیروھا

.                                                                                                           وارد نمائیدسخت و مرگ آور  ن ضربھآناو آرایش جنگی  عملیات و نظم بھ انداختھ و 

ضع و موقعیت و ازان می باشد دیدبانی از موتک تیراندانیروھای یکی از کارھای دیدبانی کھ بر عھده 

نیروھای خودی و متخاصم می باشد، در تمامی مابین تحرکات نیروھای متخاصم در محدوده میدانھای مین 

ھمیشھ نیروھای متخاصم با آتش سنگین توپخانھ و بمبارانھای شدید توسط نیروھای نبردھا صورت گرفتھ 

نظامی قبل از شروع حملھ و را تخریب می کنند و سپس نیروھای مقابل  نیروھایھوایی جبھھ ھای جنگی 

توسط نیروھای تخریب خود شروع بھ باز کردن مسیری برای عبور آنان پیشروی نیروھای پیاده و موتوری 

د کھ اغلب در حین باز کردن نبین دو جبھھ خودی و متخاصم میکنماموجود در منطقھ مین از بین میدانھای 

  بھ دادن بوجود می آید و در اینجا وظیفھ تک تیرانداز گزارش در بین نیروھای پیاده ھم  این مسیر تلفاتی
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کھ قصد باز نمودن راه  یبا نشانھ گیری و شلیک دقیق بھ سوی نیروھای متخاصماو خود و است فرماندھی 

  . و معبر در میادین مین موجود بھ سوی جبھھ خودی را دارند می نمائید

   )دھدمی را نشان  متخاصم نیروھای قطارش در حال دیدبانی از مواضع ھم  را باتک تیرانداز نیروی پایین  تصویر(

        

البتھ بازھم نباید فراموش کرد کھ نیروی تک تیرانداز بدون استتار مناسب و کامل ھدفی ساده برای نیروھای 

تک تیرانداز دشمن می باشد در مناطق نبرد ھمیشھ باید توانائی نیروی تک تیرانداز دشمن را در نظر گرفت 

تیرانداز را در بر دارد و این اتفاق در جنگھای  و ساده انگاشتن مسائل اختفاء و استتار مرگ حتمی تک

  . بوده استزیاد بوقوع  افتاده در گذشتھ بسیار 
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  و نبرد وظایف تک تیرانداز در جبھھ ھای جنگ

روشن است و تاثیر و عمل کرد بالقوه و مفید آن و بھ گونھ مشخص در مناطق جنگی وظایف تک تیرانداز 

محرز است،بنابراین او یکی از جبھھ ھای جنگ در جبھھ ھای جنگ و اخالل در کار دشمن برای فرماندھی 

اگر ( ھ حساب می آید مھره ھای مھم و کلیدی نیروھای خودی است و برای متخاصم دشمنی بالقوه و مھمی ب

را ورق بزنیم و بھ گذشتھ بر گردیم در جنگ جھانی دوم و در جبھھ ھای  انتک تیرانداز نبردھای تاریخ

جنگ نرماندی در شمال غرب فرانسھ و در جبھھ ھای جنگ در غرب روسیھ تک تیراندازان آلمانی و 

دند و عملکرد آنھا در جبھھ ھای غرب روسی یکی از نیروھای مھم و بازدارنده ارتشھای درگیر در جنگ بو

برای نیروھای متفقین وحشت زا  روسیھ و در شمال فرانسھ جبھھ جنگ نرماندی برای نیروھای آلمانی مھم و

).                             نھا را تیرباران میکردندآبدون دادگاه صحرائی " سریعادازان بودند بنابراین بعد از دستگیر شدن تك تیران

شلیک از تک تیراندازان  در زمانی کھ حملھ توسط نیروھای متخاصم شروع می شود یکی از وظایف مھم

 ھان وه اول فرماندوھلھ در  مخفی گاه خود بھ سمت نیروھای کلیدی متخاصم و از بین بردن آنھا می باشد

می باشد و سالح ھای خطرناک کسانی کھ وجود شان برای نیروھای دشمن مھم و برای خودی  افسران، و

پوشش دادن بھ دقیق بھ مواضع کلیدی دشمن برای ، شلیك دنی شوم استفادهنیروھای خودی  علیھ کھ بر

.                                                                                                                  الخرآ...........نیروھای خودی جھت حرکت بھ سوی دشمن و ازبین بردن نیروھای ارتباطی دشمن و

ی باشد ممتر  ١٠٠٠ده اغلب باالی بز اندشمن توسط تکتیرانداز ینیروھا یسو مقدار مسافت موثر شلیک بھ

آمدن ست دمتر می باشد و برای ب ٥٠٠تا  ٤٠٠نگ کھ اغلب با توجھ بھ فاصلھ منطقھ آزاد بین دو جبھھ ج

متخاصم و در ھنگام شب در منطقھ آزاد بین نیروھای نتایج بھتر باید تک تیراندازان بدون دیده شدن توسط 

  برای موضعی دشمن داشتھ باشند و مواضع جایی بلندی کھ دید خوبی بھ جبھھ گ در مکان و دو جبھھ جن
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نجا بدون دیده شدن توسط آد و از ننتھیھ کو پوشش مناسب استتار برای خود پیدا زدن با  شدن و کمینمخفی 

  :انجام رسانندمتخاصم وظایف و دستورات داده شده را بھ شرح زیر نیروھای 

ھدف قرار دادن سریع نیروھای متخاصم کھ در یک لحظھ ھویدا و ناپدید میگردند کھ برای نیروھای  -  

.                                                                              میسر نمی باشدآنھا خودی امکان دیده شدن و از بین بردن 

.                                                                     ن و فرماندھان نیروھای متخاصمھدف قرار دادن افسرا -

.                                                                                         اخالل در کار و عملیات تھاجمی دشمن -

.                                                                   عیف روحیھ دشمنو تضنیروھای کلیدی اجرائی ترور   -

متخاصم و تعیین محلھای قرار گرفتن سالحھای سنگین نیروھای دیده بانی اتفاقات صورت گرفتھ در جبھھ   -

                                                                   .                                     و سالحھای تاکتیکی دشمن و ھر مورد مھم دیگر

باید آگاھانھ و ھوشیارانھ عمل کند چون سر زدن ھر گونھ خطای از در ھنگام جنگ و نبرد تک تیرانداز  -

                                                     .                                                             تک تیرانداز باعث نابودی وی میگردد

محل و موضع " بعد از اینکھ تک تیرانداز دستور صادر شده را از فرماندھی دریافت کرد باید حتما -

را بھ اطالع فرماندھی برسانند و ھمچنین محل و موضع ) یا گروه تک تیراندازان (استقرار و اختفاء خودش 

  .مشخص گرددباید آنھا در روی نقشھ  استقرار کمین مخفی

بھترین تعیین و مناسب ماموریت باید موضع مخفی کمین حین در زمان جنگ و در  تک تیراندازنیروھای  -

در ھای متخاصم بھ ھدفغیر منتظره  برای نشانھ گیری و شلیک دقیق جھت ضربھ زدنرا زاویھ حملھ 

.                                                                              دند انجام دھنرا ندار ویانتظار ضربھ " متخاصم  اصالنیروھای کھ  ناطقیم

گاھی اوقات برای موضع گرفتن و ضربھ زدن بھ نیروھای کلیدی دشمن و ھمچنین دیده بانی  انتک تیرانداز

  ھ شرایط منطقھ ای جبھھ ھا و سنگرھا متری متخاصم با توجھ ب ٣٠٠تا  ٢۵٠" بھ فاصلھ بسیار نزدیک تقریبا
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                                                                 .                                       را انتخاب می کنندکمین و خاکریزھای دشمن نزدیک و موضع مخفی 

د باید تمام نرا دارتھیھ موضع مخفی کمین تک تیرانداز در فاصلھ نزدیک بھ دشمن قصد نیروھای وقتی کھ 

ند تا در مواقع ضروری از نحرکات و جابجایی و محل کمین احتمالی خود را بھ نیروھای خودی اعالم ک

بھ سمت پشتیبانی صورت گیرد چون ممکن است بعد از اولین شلیک ھدفدار از آنان وھای خودی سوی نیر

 آنانتوسط نیروھای متخاصم شناسائی گردد و در آنصورت دشمن توسط آتشبارھای خود برای نابودی دشمن 

 در آنکمین وی برای نیروھای خودی معلوم و مشخص باشد وضع مخفی اقدام الزم را انجام دھد وقتی م

خطر پشتیبانی کامل را از وی انجام میدھند تا از مھلکھ  مناسبصورت نیروھای خودی با آتش بارھای 

جایی امن برساند در جنگھای گذشتھ از یک قبضھ تیربار  و بھخالص گردد و خود را بھ نیروھای خودی 

اما در حال  ه استردیدسنگین مخصوص برای دفاع و پشتیبانی و یا ھمراھی تک تیراندازان استفاده میگ

حاضر بیشتر ارتشھای دنیا آتشباری کمکی تیربارھا و مسلسلھا را برای دفاع از تک تیراندازان را بھ 

و برای کمک بھ فراموشی سپرده اند گرچھ بعضی ارتشھا ھنوز از این تیربارھا بھ عنوان سالحی رزرو 

نیروھای زار بسیار قوی برای پشتیبانی و کمک بھ استفاده میکنند اما در کل آتش مسلسل ھنوز ابتیراندازان 

مسلسل بسیار آسان می تواند ھدفھای مشخصی از دشمن را تا و دقیق د ،آتش ھدفمند نتک تیرانداز می باش

بخوبی زیر آتش بی امان و دقیق خود قرار دھد ولی بھترین کار این است کھ تک  یکیلومتر٢فاصلھ 

د کھ در ھنگام خطر و عقب نشینی بتواند از مسیرھای نکلی انتخاب کنرا بھ شخود محل کمین  انتیرانداز

                                                                                                        .ی برگردندنیروھای خودجبھھ و پایگاه مشخص و بی خطر با پشتیبانی آتش نیروھای خودی بھ سالمت بھ 

بعضی اوقات پیش می آید کھ تک تیراندازان زبده بصورت استتارشده از موضع کمین مخفی خود جبھھ 

متخاصم را زیر نظر دارند و در ھنگام دیدبانی از موضع مخفی شان ممکن است ھدفھای زیادی در تیررس 

  د نادامھ می دھخود یدبانی از شلیک بھ آنھا صرفنظر می کند و فقط بھ دآنان  اغلب  کھپدیدار گردد  آنان
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تک تیرانداز فقط بھ جمع آوری اطالعات از نیروھای دشمن می پردازد ھر چھ  بیشتر اطالعات نیروھای 

فرماندھی از نیروھای دشمن بیشتر می شود دریافت این اطالعات بھ نفع آنان ھم و درک د فنجمع آوری کن

.                                                                                                                 استمتخاصم نیروھای بھ ضرر آن برعکس و می باشد نیروھای خودی و جبھھ 

  تک تیرانداز معروف روس جنگ جھانی دوم ھمیشھ یاد آوری میکرد کھ اینکھ روش" واسیلی زایتسف"(

آنھا در دید و تیررس تک تیرانداز بھ معنی این  قرارگرفتن دشمن وعف ضوشناسائی نقاط بانی صحیح  ددی

                                                     " ).                 دشمن جان خود را برای ما قربانی و فدا میکند"است کھ 

در زمان مناسب می تواند با شلیکھای دقیق خود بھ قتل زبده و ماھر پس از اتمام دیدبانی تک تیرانداز 

افسران،دیده بانھا و مسلسلچیھا ، افرادی از دشمن کھ در پیچ و خم  سنگرھا و خاکریزھا و در دید و تیررس 

.                                                                                                                     قرار میگیرند و یا در کل بھ ترور نیروھای دشمن بپردازد و حرکت و جابجایی آنھا را فلج کند تک تیرانداز

بھ نیروھای خودی  آناند و ندشمن را برھم میزنسازماندھی نیروھای خط حملھ ای جبھھ ھای  انتک تیرانداز

 تاکتیک موقعیت کاری نیروھای خودی را بھبود می بخشد و در حین انکمک موثری میکند، تک تیرانداز

و  گرددمتخاصم می نیروھای قدرت دفاعی آمدن  پایین باعث ضعیف شدن وبھ نیروھای خودی کردن کمک 

و ریختھ و در کار آنھا خلل وارد می کند ای عملیاتی آنھا را بھ ھم را کور و برنامھ ھنیروھای متخاصم دید 

.                                                                                                 در خطوط مقدم جبھھ ھای جنگ می باشد تک تیراندازنیروھای این گوشھ ای از عمده عملیاتھای 

کمین و اختفاء خود مخفی موضع جھت ن در جبھھ ھای جنگ برای تعیین محل خوب و مناسب تک تیراندازا

می توانند در شبانگاھان بھ ھمراه نیروھای گشتی بدون سروصدا بھ سمت جبھھ ای دشمن بھ صورت مخفی 

                                                                                                                     .      دننرا برای دیدبانی و اختفاء برای خودشان پیدا کمخفی کمین و بھترین موقعیت  نندحرکت ک

تک تیراندازدر شبانگاھان بھ شکلی صورت میگیرد کھ توسط نیروھای متخاصم دیده نشوند نیروھای حرکت 

  ھوایی مثال وجود مھ و یا سرد شدن ناگھانی ھوا کھ  آنان میتوانند از عوارض طبیعی زمین و تغییرات آب و
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      دنبھره ببرکند ممکن و آسان می را باتالقھا در منطقھ میگردد و عبور از آنھا  باعث یخ زدن رودخانھ ھا و

کھ در حقیقت حرکت ایشان بھ نظر دشمن از چنین  )این اتفاقات بیشتر می افتدالبتھ در مناطق سردسیر( 

. مسیرھای غیر ممکن می باشد و دیدبانی و یا نگھبانی در این مکانھا کمتر از سوی دشمن صورت میگیرد

 شناسائی محل دیدبانھای توپخانھ ندتی می توانتک تیراندازان با توجھ بھ داشتن اطالعات مناسب بھ راح

ھا ، سنگرھای افسران و محل تدارکات و مخزنھای سوخت و سنگر ارتباطات  سلچیل، مس )دھنده ھا گراء(

دشمن و وقت استراحت و نیروھای د مناطق ضعیف جبھھ ای نمتخاصم را شناسائی کنند و ھمچنین می توان

.                                                                                                        مام این اطالعات برای نیروھای خودی ذیقیمت و گرانبھا می باشندد تننغذا خوردن آنھا را شناسائی ک

تک تیراندازان با داشتن اطالعات کافی از موقعیت متخاصم و در صورت نیاز بھ صورت انفرادی و یا 

صورت  ناھی می توانند ضربات سختی بھ نیروھای متخاصم وارد کنند و گاھی اوقات تک تیراندازگرو

گروھی و بھ ھمراھی چندین نفر مسلسلچی و خمپاره انداز می توانند عملیات حملھ ای برق آسا بھ مواضع 

گر گروھھای تک تیراندازان با دی یالزم بھ ذکر است این ھمراھی گروھ کلیدی متخاصم را انجام دھند

نیروھای پیاده میتوانند از یک جبھھ مشخص کھ در باال ذکر گردید ضربھ غیر منتظره و نابھنگام و سخت بھ 

در میان نیروھای دشمن گردد و در حملھ ھای زیاد تلفات ودشمن وارد کنند کھ باعث سردرگمی و گیج شدن 

ھا ،افسران و نیروھای مخابراتی ، و  چیغافل کننده و برق آسا ھدفھای تک تیراندازان سنگرھای مسلسل 

با موضع مخفی نیروھای خمپاره اندازھھا می باشد و نیروھای دیگر پیاده متخاصم با توجھ بھ فاصلھ زیاد 

برد موثر اسلحھ نیروھای پیاده ( ساز باشند خطرآنان  نمی توانند برایتک تیرانداز در جبھھ ھای نبرد 

و اما  و بھ نیروھای مقابل شلیک کنندھدف گیری تا این فاصلھ می توانند می باشد و متری  ۵٠٠ماکزیمم تا 

متری بھ باال بھ سوی نیروھای  ١٢٠٠از فاصلھ می توانند تک تیرانداز زبده و حرفھ ای بھ راحتی نیروھای 

   ماند با دستور فرماندھی گروهبباقی ھم و در آخر اگر فرصتی )متخاصم نشانھ گیری و شلیک کنند
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                                              .شلیک و آنان را ھم نابود کنندو ھدفھای دیگر دشمن تیرانداز می توانند بھ این نیروھھای پیاده  تک

   )ی دھددر حال حركت نشان م S.V.D تک تیرانداز با لباس استتار و اسلحھرا  روس تک تیراندازنیروھای  تصویر پایین(

    

ضربھ اول زدن ھدف برای در چنین مواردی ، برای باز کردن آتش جمعی و شلیک و نشانھ گیری بھ سوی 

تک تیراندازان شروع آتش بھ  وعالمت متخاصم توسط فرمانده و یا ارشد گروه سیگنالنیروھای و کاری بھ 

در پناه آنان می توانند از راھھای مشخص و جنگی  عملیاتو انجام میگیرد و پس از اتمام انجام صورت 

پنھان  صورتبھ سوی نیروھای خودی بگیری جبھھ نبرد و درموانع و عوارض طبیعی زمین ھای منطقھ 

با  هر بحبوحھ ھای جبھھ ھای جنگ ساختار گروه ھای دیدبانی تک تیراندازان بھ صورت سھ نفرد ردندبازگ

این گروه بندی تک تیراندازان بھ این دلیل است کھ در مناطق  دمیگرد مشخصتعیین و  انتخاب یک ارشد

  .دند و گم نمی شونمحل باقی نمی مان جنگی ھیچ کس از نفرات گروه در عملیات
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   انتخاب موضع مخفی کمین برای تک تیرانداز

در دست کھ انی و نظاره منطقھ جنگی تک تیرانداز در مدت روز از موضع مخفی خود بھ دیدبنیرویھای 

 درظر ن ردمومی پردازند و پس از بررسی کامل منطقھ در ھنگام شب بھ منطقھ است متخاصم نیروھای 

این مکان در نظر و می کنند جنگ نزدیک و موضع مخفی كمین خود را تعیین  آزاد بین دو جبھھ کانم

                      .متخاصم استتار و مخفی می کنند نیروھا و گشتی ھایگرفتھ شده را بطور کامل از دید 

تک تیرانداز باید از موضع و موقعیت تعیین شده مخفی خود دسترسی کاملی بھ اھداف در نظر نیروھای 

مانعی ھر متخاصم داشتھ باشند و بتوانند با اسلحھ خود بھ راحتی و بدون برخورد با جبھھ واقع در گرفتھ 

قرار  شانباید حداکثر نورخورشید در پشت سر "حتما آنانند و در مکان مخفی کمین ھدف گیری و شلیک کن

تک متخاصم بتابد چون در ھنگام نشانھ روی نیروھای گیرد و برعکس آن نور اشعھ خورشید بھ چشمان 

باعث انعکاس و درخشیدن عدسی اسلحھ در نورخورشید از تابش نورخورشید بھ لنز دوربین تیرانداز 

تک باعث لو رفتن و مشخص شدن موضع مخفی کمین این میگردد و  اناپتیکی اسلحھ تک تیراندازدوربین 

.                                                                                                       برای نیروھای دیدبان متخاصم میگرددتیراندازان 

و اگر در نور  دھنددر سایھ قرار را عی کنند کھ محل کمین و اختفاء خودشان تک تیراندازان باید ھمیشھ س

تک تیرانداز سایھ ای بوجود مخفی کمین آفتاب باشد حتی االمکان سعی گردد کھ در نور خورشید از موضع 

نیاید چون با گردش و جابھ جا شدن نور خورشید موضع مخفی کمین تک تیرانداز برای دشمن ھویدا و 

باید بھ جھت حرکت باد توجھ کرد " حتما اندر ھنگام تعیین موضع مخفی کمین تک تیرانداز میگرددمشخص 

بھتر است جھت حرکت باد بھ سوی دشمن باشد و چون وجود گرد خاک و باد و دود باعث دید کمتر 

  ا در رخودش تک تیرانداز باید سعی کند موضع مخفی کمین و اختفاء . نیروھای دیدبان متخاصم میگردد
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جبھھ دشمن درست کند چون بدین طریق بھ مقدار زیادی داخل سنگرھای حفاری شده نعل  )جنب(پھلوی 

نیروھای متخاصم و پناھگاه ھای فردی  و پیام و رساندن خبر مسیرھای رفت آمدھمچنین اسبی و یا کمانی و 

تک تیرانداز در ھنگام قرار گرفتن در موضع مخفی کمینش نیروی آنان را می توان مشاھده کرد و خود 

برای نیروھای دیدبان متخاصم میگردد و از و مشاھده واقع در سمت پھلوی جبھھ متخاصم کمتر قابل توجھ 

کھ اغلب مابین دو جبھھ ھای توپ و خمپاره  ھانفجار گلولناشی از رگردان و ترکشھای برخورد گلولھ ھای س

متخاصم از نیروی ھای در ھنگام خطر و دیده شدن توسط و بدور می باشد جنگ در پرواز می باشند ھم 

 است یکی از مواردی کھ برای تعیین موضع مخفی کمین تک تیرانداز مھم. ماند بر حذر میآنان آتش مستقیم 

موضع و محل ھای تجمع و سنگر ھای نیروھای باالتر از مرتفع و نقطھ کمین در  و تعیین محلپیدا کردن 

بع آب و مناره ا، منمرتفع و یا داخل سقف شیروانی منازل، باالی درختانھا پشت بام : متخاصم باشد مانند

مرتبھ و دودکش کارخانھ جات را طبقات باالی ساختمانھای بلند محل زنگ ناقوس کلیساھا ،ھای مساجد و 

می توان در نظر گرفت چون از این مکانھا براحتی می توان بر تمام جبھھ ای دشمن و تحرکات آنان نظاره 

پیدا کرد و نیروھای دشمن را بھ ھدفھای مشخص کلیدی و کاملی  میتوان دسترسی راحتھمچنین و  گر بود

 ی مرتفعمکانھاانتخاب کند و از موضع مخفی خود واقع در  تک تیرانداز می تواند ھدفھای خود را تعیین و

الزم بھ ذکر است تمام  موارد اختفاء ذکر شده در . را انجام داد و ھدفمند براحتی شلیک و نشانھ روی موثر

از وجود آنھا نیروھای دشمن مشخص می باشند و ھم معلوم و باال برای تک تیراندازان و دیدبانھای دشمن 

و دشمن آگاه و دانا ھم سعی دارد از این مکانھا برای دیدبانی و موضع مخفی کمین تک  ندھست آگاهھم 

تیراندازھای خود استفاده کند بنابراین تک تیراندازان باید خیلی دقیق حواسشان جمع و متوجھ اوضاع 

  اضع برای و این مو استاطرافشان باشند ،چون این مکان ھای بسیار مطلوب برای کمین زدن تک تیرانداز 
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سعی میکنند مکان کمین خود را در جایی  انشن می باشد ، بنابراین تک تیراندازدشمن ھم  مشخص و رو

                           .       قرارگیرددشمن نیروھای د کھ کمتر مورد توجھ نکنو مخفی و استتار انتخاب 

:                                            تھ شودانتخاب محل کمین تک تیرانداز باید در چنین مکان ھای در نظر گرف شناسیاز نظر اصول روان

.                                                                                      نظر بیاندازد مثل کوھی از اشغال ھای انباشتھ شده و دور ریختھ جاکھ ھیچ کس نخواھد بھ آنمکانی در  -

.                                                                              در میان انبوه یکنواخت اشیاء و لوازم خانھ -

.                                                                                                   در میان نخالھ ھای ساختمانی -

  .گیاھانانبوه در میان بوتھ ھای  –

  )نشان می دھدتک تیرانداز را در میان نخالھ ای ساختمانی  کمینمخفي موضع تصویر پایین (  

  

بطور کلی محل مخفی کمین مناسب تک تیرانداز باید در جایی صورت گیرد کھ ھیچکس انتظار آن را 

          . تتار گردیده باشداسمخفی و نداشتھ باشد و بخوبی در بین عوارض روی زمین 
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ھمیشھ در صحنھ نبرد با و ھوش ذکاوت خود تک تیرانداز باید از خود خالقیت داشتھ باشد او با زیرکی 

دادن فریب با داشتن ھنر و خالقیت با و دست می یابد اعمل صحیح بھ یک پیروزی بزرگ  انجام یک ابتکار

بدست آورد او با استفاده از ھمھ شرایط محیطی را  یبزرگ ھایمتخاصم می تواند پیروزینیروھای تاکتیکی 

نتخاب را اخود کمین موضع مخفی اطراف و تفکر ذھن و شناخت عواملی کھ برعلیھ او کار می کنند محل 

دشمن عقب نشینی نیروھای کھ برای  بگیردباید مسیر فرار و عقب نشینی را طوری در نظر " حتما وا میکند

در جبھھ ھای جنگ وقتی کھ موضع مخفی تک تیراندازان مورد . مشخص و محرز نگردد وی و فرار

اضع مخفی متخاصم متوجھ مونیروھای متخاصم قرار گرفت و موضع شان لو رفت و نیروی شناسائی 

تک تیرانداز خودی کمک نیروی متخاصم برای از بین بردن آنھا از در آنوقت نیروھای کمینشان گردید، 

و پرتاب از آتش شلیک مستقیم گلولھ ھای توپخانھ  استفاده می کنند،یا اینکھ ممکن است نیروھای متخاصم

اده کنند و یا اینکھ یک گروه استف آنانکمین تخریب موضع مخفی برای از بین بردن و گلولھ خمپاره 

مسلسلچی بھ سوی کمینگاه تک تیرانداز جھت نابودی وی روانھ میکنند در این صورت و در چنین مواقعی 

بصورت زاپاس و برای جابجا شدن و دوری از خطر در باید تک تیرانداز موضع مخفی کمین دیگری را 

و مسلسھا برای خودش در نظر میگیرد، خمپاره  و گلولھ ھایآتش توپخانھ ترکشھای دور از و جایی دیگر 

راه دیگر برای جلوگیری از خطر نابودی تک تیرانداز توسط متخاصم این است کھ او باید بطریقی حواس و 

یکی از این موارد بدین نحو است کھ توسط  کنددید نیروھای متخاصم را بھ سوی دیگری معطوف و پرت 

برابر دید نیروھای را در  )آدمکی( کمین وی مترسکی موضع مخفی نیروی کمکی خود در محلی نزدیک بھ 

توجھ نیروھای متخاصم را بھ تا  میدھدحرکت این مترسک جابجا و گھ گاھی قرار داده و دیدبان متخاصم 

ھمیشھ تک بھ موضع مخفی اصلی تک تیرانداز توجھ نکنند ،تا و مترسک معطوف گرداند  سوی این

  محیاء ر کنار موضع مخفی کمین استتار شده خود محل دیگری را با استتار ساده تر دماھرو تیراندازان زبده 
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نیروھای حواس  شوند وگمراه ھای دشمن را جابجا می کنند تا نیروگھ گاھی مترسکی  مکان در آنو میکنند 

 تک تیراندازان با چنین حربھ ای گمراه کنندمیپرت بھ جھت و سمت دیگری را از کمین اصلی متخاصم 

و پرت کردن حواس و دید دشمن و با نشانھ گیری دقیق و شلیک یک گلولھ از اسلحھ خود ضربھ کاری  کننده

  . بھ سوی نیروھای خودی عقب نشینی میکندو از مھلکھ خطر کرده را بھ متخاصم  وارد 

  

  )تک تیرانداز را در محل کمین خود کھ بخوبی مخفی و استتار شده را نشان می دھد باالعکس (

اوقات تک تیرانداز می تواند از موضع مخفی کمین خود از ھر طرف بصورت نشستھ و درازکش بھ گاھی 

یرانداز بعد از شلیک و ھدف گیری بھ سوی دشمن تک ت ،متخاصم ھدف گیری و شلیک کندنیروھای سوی 

خارج گشتھ و خود مخفی از موضع " حتما کمین وی بایدمخفی موضع و لو رفتن در صورت مشخص شدن 

حرکت کند و دیدبانھای متخاصم عقب نشینی و بھ سوی نیروھای خودی فرار  چشماز مسیری دیگر دور از 

دشمن نیروی ھای ن وی از طرف یدیده شدن موضع مخفی کم چون پس از اتمام انجام عملیات وی احتمال

   ھایآتش خمپاره اندازھا گلولھ  کمکمی باشد و دشمن برای از بین بردن خطر وجود تک تیرانداز با زیاد 
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وی نشانھ روی می کند و یا اینکھ بعضی اوقات دشمن برای دستگیری موضع مخفی سوی  و ار پی جی بھ

تک تیرانداز از نیروھای پیاده خود استفاده می کند کھ تک تیرانداز باید مسیر گریز و فرار از مھلکھ را 

 آبکندھا ، سیر گریز و فرار می توانددر نظر داشتھ باشد کھ این ماز قبل برای رسیدن بھ نیروھای خودی 

طبیعی گیاھان بلند موجود ھای ھا و پوشش  بوتھ ،سنگرھای قدیمی، دره ھا، یا ترانشھ ھای قدیمی ویاھاخندق

تک تیراندازی  در محل باشد در غیر این صورت نابودی تک تیرانداز توسط نیروھای متخاصم حتمی است

بداند کھ نشستن در موضع مخفی کمین خود برای انجام عملیات ین را ااست باید  کاملکھ دارای عقل سلیم و 

شبانھ روز بھ طول می انجامد و احتمال  ینو زیر نظر داشتن ھدفھای مھم دشمن گاھی ساعتھا و حتی چند

اغلب در (توسط نیروھای دشمن شناسائی و زیر نظر گرفتھ شده باشد وی محل مخفی کمین  زیاد دارد کھ

چون  مسقف درست کنند کھ از طریق آسمان دیده نشوند کنند کمین را سعی میمخفی وضع چنین محلھای م

                      کمین باز موضع مخفی ).ممکن است نیروھای متخاصم از طریق ھوا شناسائی منطقھ مشکوک را انجام دھد

برای را تک تیرانداز از گی و بھ سرعت توسط تک تیرانداز صورت میگیرد و وقت زیادی بھ ساد )روباز(

ساختن آن نمی گیرد و نیازی بھ آماده سازی زیادی ندارد و این فرم کمینھای تک تیرانداز استتار و اختفاء و 

 شکمین مخفیاز محل  بسرعت ویدور شدن سپس و  یسریع توسط وو نشانھ روی چند گلولھ برای شلیک 

                                :میگیردبھ صورت زیرصورت کھ اغلب در مناطقی  گیردمی مورد استفاده قرار 

ساختمان و یا جایی دیگری کھ تک تیرانداز بھ سوی متخاصم نشانھ  در مکانی مانند شکاف بوجود آمده در -

  .انجام می دھدگلولھ را گیری و شلیک 

           .            بچسباندزمین در روی در پشت مانعی و خود را بھ صورت درازکش اند وبتانداز در مکانی کھ تک تیر -

.                      بگیردکمین و در میان علفھا و یا بوتھ زارھا تک تیرانداز بھ صورت درازکش و خوابیده  -

  کند خود را با شاخھ ھای درختان استتار و در پشت تپھ ھا و درختچھ ھا کھ تک تیرانداز بصورت نشستھ  -
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ک باال تک تیرانداز چندین شلیذکر شده در مکانھای مخفی استفاده کنند کامل لباس استتار اینکھ از و یا 

باید نیشی " ھدفمند انجام میدھد و بھ سرعت از محل دور میگردد بھ قول گفتھ ھای تک تیراندازان روسی 

نتایج با برای تک تیراندازان و نیروھای خودی خیلی موثر و ھمیشھ  ھای چنین عملیات،"زد و فرار کرد

دفش را در مواضع دشمن در ھر حال بعضی اوقات پیش می آید کھ تک تیرانداز ھ می باشدبزرگی ھمراه 

انتظار نشستن تک تیرانداز حتی با لباس استفاده از روش بھ نمی بیند و او را پیدا نمیکند در چنین مواقعی 

.                                                         خیلی خطرناک می باشدبرای وی استتار مناسب در جایی صاف و بدون نداشتن عوارض مناسب 

  

  )تھ زارھا را نشان می دھددر میان بوو در کمین باز استتار کامل  بارا تک تیراندازی نیروی باال تصویر  (

پیدا را نتواند و ھدف  یابداگر مدت انتظار دیدبانی تک تیرانداز رو بھ افزایش در روش تعیین کمین مخفی 

باید تک تیرانداز در محل اختفاء خود تکان نخورد و ھیچ حرکت و جنبشی از سوی او صورت نگیرد  کند

  دشمن دانا دیدبان دشمن مشخص شود ، در ھر حال از سوی نیروھای موضع مخفی وی چون احتمال دارد 
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منطقھ آزاد را جنگ منطقھ بین دو جبھھ ( بانی دقیقی از منطقھ آزاد ه ھمیشھ دیددیدبان آنان نیروھای است و 

احتمال انجام می دھند و را باشد میتک تیرانداز تعیین موضع مخفی کمین کھ احتمال و یا مکانھای ) میگویند

                                                                     .                     بسیار زیاد می باشدتک تیرانداز مخفی محل و موضع پیدا کردن 

وی ممکن کوچکترین حرکت و تکان خوردن و جابھ جا شدن در محل و موضع مخفی کمین تک تیرانداز 

بھ این  "حتمااست مورد دیدن و شناسائی نیروھای دیدبان متخاصم قرار گیرد کھ در صورت شناسائی 

.                                                               ن می برندموضع مخفی او توسط آتش بارھای دشمن شلیک و موضع وی را با خود او را از بی

بھ مدت زیادی مجبور است کھ اگر موضع مخفی و کمین تک تیرانداز در مناطق سردسیر و برفی باشد و او 

،تک تیرانداز بھ ناچار برای دھدصورت را اده دیدبانی ایستیا در ھوای سرد بصورت نشستھ ، دارازکش و 

و حرکت دھد  جلوگیری از یخ زدن اعضاء بدنش مانند دستان ، پاھا و انگشتانش مجبور است آنھا را تکان

کھ ھدف را پیدا و در تیررس زمانی ممکن است بی حرکت در موضع مخفی خود بماند تا کھ او باید تا جایی 

بھ انتظار ، ن بوجود می آورداتک تیرانداز دیگری برای تدر سرمای زیاد مشکال ماندن دھد،قرار خود 

تک تیرانداز قادر بھ توانائی انگشتان وی سرد و یخ شوند و نشستن در سرمای شدید باعث می شود کھ 

را نداشتھ باشد و نشانھ روی و شلیک سرمای زیاد بھ علت فشردن ماشھ اسلحھ خود و شلیک بھ سوی ھدف 

                                                                                                                   . میگرددسلب لھ بھ سوی ھدف از او گلو

نیاز بھ خوردن و آشامیدن پیدا میکند و در مکان مخفی خود بعضی اوقات تک تیرانداز بھ علت انتظار زیاد 

کھ موردی کھ احتمال اتفاق افتادنش کم می باشد است  پست قانونی  قانونی( " طبق قانون پست"بدتر از ھمھ 

تک تیرانداز برای در حالت کمین است کھ وقتی  ) افتدمیاتفاق از بدشانسی  فتدبیااتفاق در جایی کھ نباید و 

                                                                                              . پیدا می کند) دستشویی(نیاز واجب بھ قضای حاجت 

  و ھیچ کس حق شوخی و  می باشند در ارتش روسیھ برای تک تیراندازان مقام و ارجحیت خاصی برخوردار
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یا مسخره کردن آنھا را ندارد آنھا افرادی استثنائی و بزرگی ھستند چون صحنھ ھای نبرد و جنگ ، تک 

باقی می و سخت جان تیراندازان ضعیف و ساده را از میان بر میدارد و فقط افراد با ھوش و زرنگ و زبده 

در فاصلھ ای نزدیکی از را تک تیراندازی تمام روز در زدخوردھای میادین نبرد مانند در نظر بگیرید 

 موضع دید بانی مواضع نیروھای دشمن را انجام میدھد مخفی بھ کمین نشستھ است و در موضع دشمن 

دشمن را می شنود و گفتار آنھا را نیروھای نزدیک بھ دشمن است کھ او صحبتھای  بھ قدریمخفی کمین او 

سینھ خیز بھ سوی نیروھای خودی پس از اتمام ماموریتش بھ صورت  در ھنگام شباو تشخیص می دھد و 

باشد و این حقیقت دارد و در نبردھای ھمراه بر میگردد و برگشت آنھا شاید با شلوار خیس و یا پر از مدفوع 

پای  شتک تیرانداز برای رسیدن بھ ھدف و انجام ماموریتاست کھ مشاھد شده از این موارد بسیار گذشتھ 

پشھ ھا ودیگر حشره ھا برای تک تیراندازی کھ در موضع و نیش در تابستان وجود . اده استیز ایستھمھ چ

" در مناطق شمالی کره زمین مخصوصا( آزاردھنده می باشد " مخفی کمینش بھ دیدبانی مشغول است واقعا

"  ھ نیش آنھا واقعامناطق جنگلی بھ علت وجود باتالقھای زیاد و رودخانھ ھا پشھ بھ وفور پیدا می شود ک

بھ مدت  )داشتھ است دھمین مشکل وجو انآزار دھنده  می باشد در جبھھ ھای جنوبی جنگ عراق با ایر

خستھ کننده و آزار دھنده است حاال در نظر " زیادی در یک جا بر روی زمین بدون حرکت ماندن واقعا

زمین از تک تیرانداز کمین مخفی ع بگیرید کھ در منطقھ کمین آب و ھوای مناسبی ھم نباشد و در موض

در فصل پاییز کھ " بارش باران و برف خیس و یخ زده باشد و ریزش نزوالت آسمانی زیاد باشد ،مثال

بارندگی را در پی دارد و نم نم باران با سرما و گل الی در محل کمین و و پشت سر ھم روزھای متمادی 

است و  زمین منظور نویسنده نیم کره شمالی(.د می کنداختفاء تا مغز استخوانھای تک تیرانداز را خر

ھمچنین مناطق شمالی کشورمان است کھ در فصول پاییز و بھار ھمراه با ریزش باران و نزوالت آسمانی 

   ینسرمای شدید دراز کشیدن در موضع مخفی کمین و یا ساعتھا و حتی چندودر زمستان ).ھمراه می باشد
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این در کنار تمام تک تیرانداز وحشتناک و طاقت فرسا می باشد و  نیروھای  روز بی حرکت نشستن برای

شناسائی کند و از پس مشکالت در مناطق جنگی ھرلحظھ ممکن است دشمن محل اختفاء تک تیرانداز را 

می " ھیھای ھای"منظور تک تیرانداز معروف فنالندی ( حتی کوکوی فنالندی . نابودی تک تیرانداز برآید

باشد کھ روسھا بھ وی لقب کوکو را داده بودند  کوکو پرنده ای است در جنگلھای مناطق شمالی کره زمین 

و یا تک تیراندازان سیبریایی طاقت  ) می کند صدای کوکوخود و در حین پیدا کردن جفت  زندگی می کند

را ندارند و در مدت کمین در شمالی خشن زمستانھا  یسرمانشستن بھ مدت زیاد در موضع مخفی و یا در 

موجب سرما زدگی اجزاء بدن و حتی سخت و طاقت فرسا و " ھوای سرد و سرما بی حرکت نشستن واقعا

 جھانی دوم ارتش سرخ از بین شکارچیان و مردمان سیبری در جنگ( . مرگ آور می باشدبعضی اوقات 

برای آموزش تک تیراندازی استفاده میکرد این افراد بھ علت زیستن در  نیروھای تک تیرانداز را انتخاب و

درجھ سانتی گراد پایین می آید  - ٧٠شرایط سخت و طاقت فرسای سیبری با زمستانھای کھ برودت ھوا تا 

                                    ).در روسیھ بھ سخت جانی معروف ھستند نواحیدم این زندگی می کنند و مر

کمین خود کھ باید خیلی سریع مخفی جبھھ ای دشمن از موضع مواضع بنابراین تک تیرانداز بعد از دید بانی 

ن بھ مدت زیاد  ممکن تمام شرایط برای کمین زدآیا تصمیم گیری کند کھ خیلی سریع ھم د و نو زود انجام دھ

در صورت ممکن او باید موضع مخفی کمینش را بپوشاند و از ھر جھت مکان بی  و یا خیر؟ می باشد

حفاری و خود را خطری برای خود فراھم آورد تک تیراندازان اغلب در درون زمین موضع مخفی کمین 

بھھ ھای جنگ گودی ھای زیادی ناشی از در ج( دنپیدا می کن ی راا گودال آمادهآنان د یا اینکھ نمیکن ءمھیا

و یا در صورت نبودن گودال مجبور بھ  )برخورد گلولھ ھای توپ و یا خمپاره و راکتھای دشمن پیدا می شود

حفر می باشد  ویحفاری و آماده کردن گودال و یا سنگر کوچکی برای کمین خود تا جایی کھ مورد نیاز 

  ت باشد می پوشاند و الیھ روی را با استفاده از یک لباس کھنھ ضد د و روی آن را با ھرچھ کھ دم دسنمیکن
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خشک و تر درختان ، تکھ آب و یا تکھ ھای از چادرھای نظامی می پوشانند و آخرین الیھ را با شاخھ ھای 

ارتشی می پوشانند و این الیھ آخری از قسمت اسقاطی از بدنھ ماشین ھای  ای ، و یا تکھ نئوپانتختھ ، تکھ 

                                                                                .دیده نشوداز ھوا باالبھ شکلی استتار میگردد کھ توسط دشمن 

          

نشان می دھد و سمت پوشیده موضع است را محل اختفاء تک تیرانداز را کھ در روی سطح زمین درست شده  باالعکس (

  .)است کمین بھ سوی جبھھ ای دشمن و پشت باز موضع کمین بھ سوی نیروھای خودی

ی برای دیده بانی و یا شلیک بھ ھدف باز می گذارند الزم بھ ذکر است ساختن در گوشھ از این کمینگاه شکاف

کمینگاه و محل اختفاء تک تیراندازان در زمستان و تابستان متفاوت می باشند و نسبت بھ شرایط آب و ھوای 

                                                                                           .         می باشدفصول متغیر 

و اتفاقی  سرگرداناین شکل ساختن کمینگاھھا محافظت تک تیرانداز را از گلولھ ھا و ترکشھای شلیک شده 

، از وزش باد، از تابش آفتاب سوزان خورشید و نزوالت آسمانی حفظ می کند و تک تیرانداز تا مدت زیادی 

.                                                                                        بانی مواضع متخاصم را انجام بدھده می تواند در آنجا بھ کمین بنشیند و دید



٩٠ 
 

  انتخاب موضع مخفی کمین برای تک تیرانداز                                                   )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

د و خود را ند بدن و دست پای خود را حرکت دھنمی توان انای بستھ و مسقف تک تیراندازدر کمینگاھھ

منظور بصورت نشستن  دراز ( .دنشلیک کردن را تغییر دھجھت نشانھ روی و د و فرم دیدبانی و نجابجا کن

می و ھمچنین پشھ ھای مزاحم را از خود  )کش، چمباتبھ زدن و در صورت کند گودال بصورت ایستادن

تک تیرانداز می تواند در این نمونھ سنگرھا مکانی ھم برای نگھ داری بطری آب و وسایل . دنتواند دور ک

تک تیرانداز در صورت نیاز و ضرورت می تواند در محل . تغذیھ و مواد غذائی و مایحتاج خود فراھم کند

عده خود را در داخل کند و مجبور نیست محتویات م) دستشوئی(کمین خود قضای حاجت موضع مخفی 

چال تخلیھ و در گوشھ از سنگر مدفوع ھا را می تواند و اشلوار و لباس خود تخلیھ و ھمراه خود حمل کند 

خود را راحت و معطوف دیدبانی نیروھای متخاصم گرداند در ھرصورت و اعصاب خیال  کند و فکر و

 یتک تیرانداز و نیروی کمکنیروی دھی کمینگاه مسقف و بستھ محل دیدبانی و زندگی موقت و ستاد فرمان

د و دیدبانی در وھلھ اول ناستفاده از این نمونھ سنگرھا و کمینگاھھا برای عملیات خاص می باش وی میگردد

تحت نفوذ در دستور کار تک تیرانداز قرار میگیرد در این نوع کمینگاھھا تک تیراندازان بھ راحتی منطقھ 

 ت زیادی از وقت خود را از آنجا جھت دیدبانی سپری می کنند و دررا زیر نظر دارند و مدمتخاصم 

انجام دھند و تعداد یک تا دو نیز د شلیک موثر را خود را نصورت نیاز اگر ھدف مھمی ظاھر گردد می توان

چندین گلولھ ثانیھ بھ سوی اھداف مورد نظرشلیک کنند تک تیرانداز بعد از شلیک  ١۵ -٢٠گلولھ با فواصل 

        .دیدبانی خود را انجام دھدادامھ کمین خود را عوض کند واز کمینگاه دیگری مخفی موضع " تماباید ح

کمینگاه زاپاس در فاصلھ نھ چندان دوری از مخفیگاه اصلی  کھ عمق کمی ھم ندارد و خیلی ساده  ھمیشھ (

و این مخفیگاه  فاده می شوداست نمی بندند" ساختھ می شود و روی آنرا با پوشش جزئی می بندند و یا اصال

موقت می باشد و تا تک تیرانداز مدت کمی بتواند از آتش سنگین آتش بارھای دشمن بدور باشد و پس از 

  گشت و در صورت تخریب نشدن توسط دشمن و انجام اقدامات  هاینکھ خیال دشمن از این مخفیگاه آسود
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  )نشان می دھداستتار مخفی شده را  کھ با تورھایرا  یزاپاس تک تیراندازموضع مخفی کمین زیر  تصویر(

  

شلیک موثر کرد و در صورت جواب از سوی از نیروھای دشمن ھدفی سوی اگر تک تیراندازی بھ 

متخاصم مخفیگاه وی را نیروھای شیند تا نمتخاصم باید بھ سرعت بھ سنگر زاپاس برود و منتظر ننیروھای 

کھ دشمن متوجھ کمینگاه تک تیرانداز گردد این منطقھ را زیر باران  یدر صورتچون د نگلولھ باران کن

دھد،یا اینکھ دیر یا زود گروھھای جستجوگر و گشتی دشمن متوجھ آتشبارھای سبک و سنگین خود قرار می 

باید محل تک تیرانداز چند وقت یک بار  کمینگاه وی میگردند و از وجود آن با خبر می شوند بنابراین ھر

دل کندن  چھد گرنرا محیاء کخود د و در جایی دیگری محل اختفاء و کمین نرا جابجا کخود کمینگاه مخفی 

سخت می باشد راحت  ی کھ زحمت ساختنش را کشیده است و برای او خیلیاز از چنین کمینگاھتک تیراند

د چون دشمن ھم دانا است و نعوض ک"اما عقل سلیم بھ وی تفھیم می کند کھ محل کمینگاه را باید حتمااست 

فرضی در محل وضعیت محلھای مناسب برای تھیھ کمینگاھھا را می شناسد و زیر نظر دارد و تغییر 

    تک تیراندازاگر  گردد،کمینگاھھا در طبیعت را برای نیروھای دیدبان و گشتی متخاصم مشکوک می 
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باید قبل از مستقر او " حتما شتھ باشداره قصد استفاده از آن را داو دوبند از این کمینگاھھا مدتی استفاده نک

دشمن در مخفیگاه و نیروھای گشتی شدن در آنجا از وجود احتمالی تلھ ھای انفجاری کار گذاشتھ شده توسط 

نیروھای  تکتیراندازبھ آنجا آگاه گردد چون ممکن است در نبودن و مدخل در محل ورود " مخصوصا

 کار ویبرای نابودی را بھ آنجا رخنھ کرده و تلھ ھای انفجاری و یا مین ھای ضد نفر  شناسایی دشمن

در گوشھ و کنار دنیا تجربھ نشان داده است کھ  صورت گرفتھ مرور نبردھای مختلفبررسی و در بگذارند 

ردیده و آنھا با نیروھای شناسائی دشمن روبرو گقبلی بعد از مدتی غیبت و بازگشت تک تیرانداز بھ کمینگاه 

وی را دستگیر کرده اند ، تک تیرانداز برای جلوگیری از ھر نوع خطری  ھمھ وقت باید ھوشیارانھ عمل 

بعضی اوقات کھ تک تیرانداز در کمینگاه خود نشستھ است و مابین نیروھای خودی و دشمن از ھر دو .کند

 وجبھھ ی بر روی مواضع ربا جبھھ با حجم آتش سنگین اسلحھ ھای سبک و سنگین شروع بھ آتش سوی

است کھ از این در تک تیرانداز نیروھای در چنین مواقع وظیفھ و سنگرھای یکدیگر می کنند در اینجا 

عوض کند او نمی جابجا و " شلیک کند و مخفیگاه خود را مرتبادر جبھھ متخاصم کمینگاه خود بھ ھر ھدفی 

متخاصم نیروھای و بھ سوی ھھ متخاصم را انجام دھد جببانی ه تواند در مدت زیادی از یک مخفیگاه دید

بان و نیروھای دیدو کمین وی شناسائی میگردد مخفی شلیک کند چون توسط تک تیراندازان متخاصم محل 

تک تیرانداز را در محل جبھھ ھای نیروی زبده و با ھوش متخاصم بھ سرعت وجود موضع مخفی و گشتی 

تک تیرانداز باید موضع ھای مخفی خود را ھر چند نیروھای این منظور و شناسائی میکنند برای پیدا جنگ 

یک بار تعویض کنند حتی در جبھھ ھای جنگ در سنگرھای تعبیھ شده در پشت خاکریزھا ھم نیروھای پیاده 

متخاصم را عوض می کنند بنابراین نیروھای محل ھدف گیری و شلیک خود را بھ سوی مکان و مرتب 

ھ امکان دارد تک تیراندازان در مناطق جنگی باید موضع کمینشان را عوض کنند، البتھ حداکثر تا جایی ک

  باید از محل تعویض موضع مخفی کمینگاه بھ موقعیت و محل آن بسیار مربوط میگردد ، تک تیرانداز
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داشتھ باشد اگر او از موضع مخفی باز شناسائی خود دید خوبی بھ اطراف و مقابل خود کمینگاه مخفی 

داشتھ و نظر نیروھای دشمن را انجام دھد باید مراقب اطراف خود بیشتر باشد سعی کند بھ پشت سر خود دید 

ر افق دیده نشود باید مواظب حرکات و کارھای خود باشد شمایل او دشکل و باشد و ھمچنین اثری از 

کوچکترین اشتباه سخت غیر جبران پذیر است و این اشتباھات گران و باعث نابودی تک تیرانداز میگردد 

باشد شمایل  ھحتی بھترین لباس استتار را در بر داشتاو در باالی یک تپھ باشد و  ویکمین مخف اگر محل 

حتی در ھوای مھ آلود و صحبگاھی ھم باز نیروھای دیدبان  ھ چشم نیروھای دشمن میرسدو بدر افق دیده  او

مشاھده می کنند در ھوای روشن و داده و را تشخیص تک تیرانداز و گشتی ھای متخاصم شمایل و ظاھر 

بنابراین ھمیشھ تک  نور بسیار خورشید دیگر حرف و گفتاری برای نصحیت تک تیرانداز وجود ندارد

اندازان زبده و حرفھ ای کمینگاه و موضع مخفی خود را در گودی و یا در دامنھ تپھ و یا کوه و در سایھ تیر

در منطقھ مخفی کمین دیگر ھای سایھ کوه و یا سایھ عوارض  ای رو بھ نیروھای متخاصم در نظر میگیرند

ھمیشھ با سایھ جنگی  در مناطقد و تک تیرانداز نبرای موضع مخفی تک تیرانداز خیلی مناسب می باش

دوستی می کند اما بعضی اوقات این سایھ است کھ محل تک تیرانداز را لو می دھد بخصوص در نور 

رانداز را یموضع مخفی کمین تک تو موقعیت خورشید صحبگاھی و آفتاب غروب کھ شعاع خورشید محل 

تک تیرانداز در چنین  نیرویید کھ تا ساعتی قبل در سایھ بوده را روشن می کند در این اوقات روز نبا

                      .مناطقی باز و بدون عوارض طبیعی مناسب حتی با بھترین لباس استتار بھ کمین بنشیند

در صورت ممکن باید سعی کند خود را بھ ھر شکلی باشد اگر تک تیرانداز در چنین موقعیتی قرار گرفتھ 

بھ نزدیکی عوارض و یا سایھ عوارض موجود در ت کند و جابجا و حرک می باشدکھ برای وی مقدور 

اگر تک تیرانداز در حین حرکت و  شودمخفی برود و بسرعت در آن سایھ خود ی موضع مخفی نزدیک

  عوارض ممکن کھ در مسیر وی ترین نزدیکبھ خود را " د باید حتمانجابجائی بھ چنین مشکلی برخورد ک
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تک تیرانداز  شودپنھان رسانده و  دارند مانند تختھ سنگھا و یا نخالھ ھای ساختمانی و یا ھر چیز دیگر قرار

ینگاه شلیک کند چون برای دشمن نباید از باالی این مکانھا بھ سوی دشمن شلیک کند نباید از سمت راست کم

کھ کمینگاه وی در سمت چپ قرار دارد بطور کلی از چنین  دنمتوجھ میگردو آنان گشتھ مکان وی محرز 

دشمن دیده نیروھای توسط " نباید بھ سوی نیروھای متخاصم شلیک کرد چون حتما جھکمینگاھھای بھ ھیچ و

ند وقتی کھ تک تیرانداز از سمت راست کمینگاھی بھ نکمی شوند و نیروھای دشمن برای نابود وی اقدام می

قسمت سمت  )اگر جھت چپ و راست کمینگاه را از سمت دشمن درنظر بگیریم ( سوی دشمن شلیک میکند 

قرار ی از سر و دست و شانھ و پای تک تیرانداز در معرض دید باز برای نیروھای متخاصم تچپ بدن وقسم

ھدفگیری و اصابت گلولھ خود قرار  موردبھ راحتی ان تک تیراندازان آن میگردد و نیروھای متخاصم و یا

می دھند و وی را مجروح و یا نابود می کنند بعضی اوقات در فصول مختلف تک تیراندازان دوست دارند 

در مناطق جنگی از بدنھ منفجر شده و تخریب شده ادوات نظامی جھت موضع مخفی خود بر علیھ نیروھای 

فاده کنند در چنین مواقعی بھتر است کھ تک تیراندازان در سطح زمین زیر شاسی و یا کف متخاصم است

د اگر این ادوات نزیرین خوروھای نظامی را حفاری عمیق کنند و برای خود مخفیگاھی در آنجا درست کن

ھویتزر  منظور از ادوات نظامی می توان توپھای( نظامی بدنھ تخریب شده تانک و یا نفربر زرھپوش باشد

 )و یا توپھای کوچک را ھم در نظر گرفت کھ تک تیرانداز از الشھ آنھا برای موضع مخفی خود استفاده کند

 داز داخل بدنھ تخریب شده آنھا بھ راحتی می توانند برای کمینگاه و شلیک بھ اھداف مورد نظر استفاده کنن

سط نیروھای متخاصم دیده و شنیده نمی چون دود و آتش و صدای اسلحھ تک تیرانداز در ھنگام شلیک تو

چون بدنھ خالی خودروی زرھی صدای شلیک علوم نمی گردد برای آنھا مموقعیت تک تیرانداز گردد و 

گلولھ را در خود خفھ  و آتش شلیک و دود اسلحھ را پنھان می کند، البتھ شلیک از داخل خودروی زرھی 

  کم شلیک می کند و بھ سرعت از محلخیلی ھ در مدت زمان باید بھ تعداد کم باشد تک تیرانداز چند گلول
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ھر لحظھ در خطرناک می باشد و سخت دور می شود چون ماندن در چنین شرایطی مخفی کمین خود 

شناسائی نیروھای متخاصم قرار گیرد و برای از بین بردن وی  مورد حتمال زیاد است کھ موضع مخفی ویا

تک تیرانداز باید خیلی سریع از  شلیک می کنند،از سالح ضد تانک بھ محل اختفاء تک تیرانداز با استفاده 

از طریق آن سنگر بھ  تانک بیرون برود و وارد سنگر از قبل حفر شده در زیر خودروی زرھی گردد و

بیرون خزیده و ھر چھ سریعتر از آن مکان فاصلھ بگیرد کھ تا مورد اصابت ترکشھای ناشی از انفجار گلولھ 

در جنگ جھانی دوم در نبرد معروف تانکھا بین  متخاصم نگرددنیروھای ھای ضد تانک شلیک شده توسط 

واقع در غرب روسیھ یک از نیروھای "سککور"نیروھای ارتش سرخ و نیروھای ارتش آلمان در منطقھ 

متری از نیروھای  ٣٠٠" تک تیرانداز ارتش سرخ در زیر تانک تخریبی شده ای در فاصلھ نزدیک تقریبا

نزدیک بھ منطقھ مین گذاری شده کمین گرفتھ بود و بھ جنگ آلمانی در منطقھ آزاد واقع در بین دو جبھھ 

نیروھای آلمانی با مثل ھمیشھ رگ آور میکرد در چنین مواقعی سوی نیروھای آلمانی شلیکھای ھدفمند و م

دو جھت با تیربارھای سبک و سنگین و تاکتیک ھمیشگی خود و از تک تیرانداز از  ءپیدا کردن محل اختفا

کنند  در اینجا حملھ میمحل مخفی نیروی تک تیرانداز با حمایت و پشتیبانی آتش خمپاره اندازھای خودی بھ 

و با حمایت و پشتیبانی آتش خمپاره خود با سالح ھای سبک و سنگین این روش استفاده کردند و  آنان ھم از

این آتش بھ حدی سنگین بود کھ اجازه حرکت و جابجایی بھ تک تیرانداز  ھجوم آوردندوی موضع مخفی بھ 

بقدری جم آتش و حشلیک  نمی توانست سر خود را کمی برای دیدبانی باال آورد اوروس را نمی داد حتی 

نیروھای متخاصم را ببیند و یا آنھا را مورد  کھسر خود را کمی باال بیاورد نمی توانست کھ او بود زیاد 

آتش سنگین نیروھای آلمانی تک تیرانداز را در گودال حفر شده ای در زیر  ،نشانھ گیری و ھدف قرار دھد

اما این دفعھ شانس با تک تیرانداز ب کرده بود از او سلتانک گیر آورده بود و قدرت حرکت و جابجائی را 

  کھخود  نیروھای ارتش روس بھ کمک وی آمدند و با آتش شدید آتشبارھای سبک وسنگینھمراه بود روس 



٩٦ 
 

  انتخاب موضع مخفی کمین برای تک تیرانداز                                                   )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

بصورت سینھ خیز با باعث شد کھ تک تیرانداز روس  آلمانی شلیک میکردندنیروھای مواضع  رویر ب

در بھ جان سالم خطر و از مھلکھ  گرددرباستفاده از عوارض طبیعی زمین بھ سوی نیروھای خودی سالم 

آلمانی نیروھای سوی بھ موجود در منطقھ یکی از عوارض  شتاز پدر حین حرکت توانست حتی او  ببرد

                                            .ت برساندھالکھم نیز بھ ا آنھا ر نفر از نیروھای پیاده یکشلیک کند و 

بھ سوی محل با مسلسلھای خود نیروھای آلمانی گروھی از وقتی جھانی دوم  گاز وقایع جن یدیگرجائی در 

و بھ سوی آنھا شلیک گردیده بود ک تخریب شده مخفی کھ در زیر تانشدند  روانھ یمخفی تک تیرانداز روس

کمین تک تیرانداز روس  وضع مخفیبھ سوی م حرکت حال در نیروھای آلمانی ی از وقتی کھ گروھ ،میکرد

توجھ وقتی کھ  کردندشلیک و  سوی آنھا ھدف گیری بھمسلسلچیھای روس  ی آناناز سمت پھلوکھ بودند 

ک سینھ خیز از زیر تانو بھ شکل بھ سرعت روس تک تیرانداز  گردید آنھامعطوف گروه نیروھای آلمانی 

 .               رودمی ینیروھای خودسمت بھ و دور گردیده زدوخورد معرکھ  حرکت کرده و از تخریب شده

ای جنگ خیلی سخت می ھاختفاء و کمین برای تک تیرانداز در جبھھ  وضع مخفیمصحیح در کل انتخاب 

نگاه خوب در محل باید خیلی سریع و یتعیین کم دنباید خیلی حرفھ ای و عاقالنھ عمل کن انازباشد تک تیراند

 ینجا ھیچ کسآدر  تخاصم صورت گیردمو دور از چشمان نیروھای کھ اغلب در سحرگاھان بصورت پنھان 

بھ ک تیرانداز تو حیات زندگی و مرگ بھ غیر از و این کار د و چھ باید کرد ننمی پرسد کھ چھ میکنآنان از 

خیلی باید او بستگی دارد و  آنانخود بررسی ھا و حل مسائل و مشکالت بھ کس دیگری ربط ندارد ھمھ 

برفی  باید در روی زمین خیس و، محل مخفی کمین خود را تعیین کندو با فکر  و حرفھ ای سریع و خوب

را زیر جابجائی نیروھای متخاصم حرکات و  د ویگردپنھان و کشید درازکش در ھر شرایط بد آب و ھوایی 

 قرار دھددر معرض دید نیروھای متخاصم نباید خود را تک تیرانداز صورت ممکن نظر گرفت و در ھر 

  با تمام این اوصاف  دنرا رعایت ککمین باید استتار کامل موضع مخفی در زمان قرار گرفتن تمام مدت در 
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است بھ چھ قیمتی این خودی تک تیرانداز عملیات فرماندھی ھم منتظر دیدن و شنیدن نتیجھ موفقیت آموز 

داری سالمت حفظ و نگھ می باشد مربوط تک تیرانداز نتایج را بدست می آورد فرمانده نمی داند و بھ خود 

صبر و  وداشتن تحمل  ،باید کار کرد و تحمل کرد، او  اوستو فکر و تجربھ در دستان و عقل وی و جان 

 تک تیرانداز بایدمی باشد زبده و حرفھ ای تک تیرانداز آالت و ھنر و تکنیک زیاد یکی از ابزار حوصلھ 

 تک تیرانداز کم حوصلھ ویروھای ننبرد  وصحنھ ھای جنگ د نکار ک مخصوص بھ خود با اصول و قواعد

تجارب باقی مانده از جنگھای . تنبیھ می کندو شدید و سخت  متکبر را نمی بخشدبی طاقت و بی تاب و 

در کمینگاھھای سرپوشیده شانس بیشتری برای زنده ماندن تک تیرانداز نیروھای گذشتھ نشان داده است کھ 

انجام کار دیدبانی و ھمچنین د و نداررا ھ ھای زد و خورد جان بردن از خطرات موجود در میادین و صحن و

تک تیرانداز نیروھای  می باشد ثرتروما ھ هگادر این کمیننابودی ھدفھای دشمن مبارزه و عملیات ترور و 

   .اغلب اوقات با بیماریھای ناشی از حرفھ شان دست بھ گریبان می باشند

  

  .)را نشان می دھداست شده بخوبی استتار در محل كھ مستان فصل ز دررا  تیرانداز تکموضع مخفی باال تصویر  در(
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یرد بیماری پروستات یکی از بیماریھای کھ دامن تک تیراندازان جنس مرد را در مناطق سردسیر میگ

در مدت طوالنی در روی زمین سرد ویخ زده بھ است کھ ناشی از دراز کشیدن تک تیراندازان  )پروستاتیت(

تک تیرانداز حتی االمکان سعی کند در .متخاصم می باشدنیروھای ھنگام دیدبانی و نشانھ گیری بھ سوی 

دنیا برای تک کشورھای ارتشھای اغلب در ھ البتدراز نکشد  باشدمی کھ سرد و نمناک  یروی چنین زمین

در و در نظر گرفتھ اند کھ تک تیرانداز می تواند ساختھ تیراندازان فرش مخصوص عایقی را برای آنھا 

و اگر این فرش مخصوص در دسترس نباشد می توان از فرش  بکشد ر روی آن درازیا دبنشیند و روی آن 

.                                      استفاده کرد اند ساختھ شدهو کوھنوردان  توریستھاو مصرف  استفادهتشک ھای فوم دار کھ برای  و یا

 وزند و نو دارای وزن کمی می باش پیدا می شونداین چنین فرشھای در ھر مغازه فروش وسایل ورزشی 

 ندو بھ راحتی می توان داشتھدر خود نگھ را گرما  این فرشھا گرددنمی  ھاضاف انتک تیراندازبار بھ  انیچند

در ھنگام ساخت کمینگاه سربستھ باید سعی کرد کمینگاه را بھ شکلی  .استفاده کرد ھادر مناطق سردسیر از آن

پراکنده  مخفیگاهمحدوه خارج از صورت آھستھ بھ بھ اسلحھ دود ناشی از شلیک در ھنگام شلیک ساخت کھ 

روباز کمینگاه بخواھد تک تیرانداز در ھنگام تابستان و زمستان اگر .نگرددمشاھده توسط دشمن گردد تا 

را مھیاء موجود در منطقھ مورد نظر موضع مخفی کمین کوتاه  یدر بین بوتھ ھا کندسعی درست کند باید 

در  وپذیرد ھدف از میان جاھای خالی مابین بوتھ ھا انجام سوی شلیک بھ در ھنگام نشانھ گیری و کند و 

بوجود آمده ناشی از  دوداین شود و میبین بوتھ ھا ناپدید مادر تک تیرانداز ناشی از شلیک اسلحھ اینجا دود 

و  در بین بوتھ ھا تک تیراندازنیروھای .گرددمینمعلوم و مشاھده اسلحھ تک تیرانداز توسط متخاصم شلیک 

فاصلھ کمتر  دربراحتی می توانند حتی ، آنھا د نومخفی ش دنکوتاه بھ راحتی می توان ھای کوچک ودرختچھ 

تورھای استتار را برای مخفیگاه تک در چنین جاھای بوتھ ھا اثر زیرا  شوندمخفی  متری از دشمن ١٠٠از 

  بوتھ ھای کوچک نقش این  )تورھای استتاری کھ ادوات نظامی را می پوشانند(تیرانداز بوجود می آورند 
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راحتی از میان آنھا می تواند موقعیت و تور استتار را برای تک تیرانداز بازی می کنند و تک تیرانداز بھ 

تک تیرانداز در میان بوتھ ھا نیروی دشمن متوجھ حضور  د ونشمن را نظاره گر باشآمد د رفت وحرکات 

       .)خودتان امتحان کنید آنوقت این گفتھ ھای را باور می کنید.(نمیگردد

  ) را نشان می دھداست  شدهبخوبی استتار كھ  گالخھاسنمیان در كوھستان و در  را یپایین تک تیرانداز تصویر(

  

د گوشھای نند کمینگاه مناسب و بی خطری برای خود درست کننمی توا اناطقی کھ تک تیراندازیکی از من

 جایی کھ یا کھ بوتھ زارھای کوتاه و درختچھ ھای کوتاه وجود دارد و  یمناطق می باشد در ھااطراف جنگل

د چنین موقعیتھای دود ناشی از شلیک اسلحھ را پنھان می کنن وشاخھ ھای درختان آویزان و معلق می باشند 

و توسط دشمن دیده نمی گردد در  برای درست کردن محل کمین و اختفاء تک تیرانداز بسیار عالی می باشد

خود شلیکھای بی مورد نظر چنین مکانھای تک تیرانداز می تواند بدون دیده شدن توسط دشمن بھ ھدفھای 

  متری از محل  ٣٠و  ٢٠ فواصل غییر مکان تاتاو می تواند با نیاز  درصورتانجام دھد و وقفھ و مرگبار 
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مکانھای مناسبی در در گودالھای است  مناسب تربرای تک تیرانداز بھ اطراف حرکت کند خود قبلی کمین 

بھ سوی وی شلیک کرد بتواند خود را از و نارنجک انداز ین حفاری کند کھ اگر دشمن با خمپاره انداز زم

از  ،شلیک کندثابت  و موضع ھمیشھ از یک موقعیت بایدنحفظ کند تک تیرانداز آنھا ترکشھای انفجاری 

یروھای روس در تک تیراندازھای ن  آس واسیلی زایتسف( روس تک تیرانداز" واسیلی زایتسف"نصایح 

جنگ جھانی دوم بود کھ پس از جنگ جھانی دوم فیلمھای زیادی از عملیات او ساختھ و در پرده سینماھا 

ھمیشھ می گفت تک تیرانداز برای او  ی چنین بودبھ داوطلبان آموزشگاه تک تیرانداز )اکران گردیده است 

مکان در جنگ و ھمیشھ وقت و در ھر  جبھھ ھایحفظ جان خود و ھمچنین برای شکار ھدفھای مناسب در 

باشد تک تیرانداز نمی تواند پیش بینی می از سوی بھ سوی دیگر و حرکت کردن شدن و کوچ  جا جابھحال 

اوقات تک گاھی  ،کمین میگیردو  میشودمخفی  یزمانتا چھ مدت  و موضع مخفی کند در کدام موقعیت

.                                                                                                              خود می ماندکمین موضع مخفی و در محل یک در تیرانداز برای رسیدن بھ ھدف خود چندین روز را 

حرفھ ای  توسط تک تیراندازانصحنھ نبرد گاھی اوقات در حین زدخوردھای در زمان بحبوحھ جنگ و در 

و یا در باالی خاکریز را مترسکی با کمک ھمکار وی ھر از گاھی گمراه کردن نیروھای دشمن  جھت

بھ اشتباه بیاندازد و توجھ تک گمراه و دشمن را نیروھای تا د نآورمی  بھ حرکت درسنگر نیروھای خودی 

تک تیرانداز خودی بتواند از جایی کھ اینکھ تا  معطوف گرداندسوی این مترسکھا بھ را دشمن تیراندازان 

تک تیرانداز شلیک ھدفمند خود را انجام دھند و کرده بھ سوی آنھا نشانھ گیری برای دشمن نامشخص است 

راحتی بر ھ د بتوانبنجا آاز مسیرھای مخفی در نظر گرفتھ شده می تواند بھ محلھای کمینی برود کھ از 

برای این منظور از  را صورت دھدخود  دھدفمن ھای دیدبانی و شلیککامل داشتھ باشد و مواضع دشمن تسلط 

 استممکن کھ حفر کند و آنھا را تا جایی دشمن نیروھای بدور از دید و قبل باید ترانشھ ھای در زمین 

  اوقات باید ساعتھا  ، تک تیرانداز گاھیدھد انجام عتسربھ این کار را بسرعت حفاری کرده و تا می تواند 
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 تک تیرانداز گردد ءیاحم اوعملیات انجام بماند تا فرصت مناسبی برای در روی زمین بی حرکت و منتظر 

باید مثل فردی کھ راه را گم کرده است مرتب مکان خود را عوض کند تا بھ تلھ تک تیراندازان دشمن نیافتد 

از طرف فرماندھی دستور وار و  الزم بھ ذکر است تعیین موقعیت تک تیرانداز نمی تواند بھ صورت فرمول

کمین موضع ھای ،  وی زاپاسموقعیت کمین و اختفاء تک تیرانداز ، محل کمینھای و صورت گیرد تعیین 

بت بھ موقعیت عوارض سنعملیات تک تیرانداز در محل خود و دیگر چیزھا توسط  گمراه کنندهتقلبی و 

                                                                              .دنمیگردو مخفی و مشخص وی تعیین و تکنیک و ھوش و ذکاوت زمین طبیعی 

تک تیراندازان تعیین میکند و عملیات برای را و حدودی مرز خودی فرماندھی نیروھا در جبھھ ھای جنگ 

بتوانند  تا تعیین میگرددتک تیرانداز خود برای تک تیراندازان توسط  و اختفاء کمین موضعمحلھای در این 

                                                        .     نجا صورت دھندآترور ھای ھدفمند را از عملیات  وظایف خود و

  .گرددتعیین میمتر تا چند کیلومتر نسبت بھ نیاز فرماندھی  ١٠٠این مرز تعیین شده از و حدود  حد

  )نشان میدھددر حال تمرین تیراندازی  S.V.Dبا اسلحھ اس وی دی را ک تیرانداز روس نیروی ت پایینتصویر (
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  و نبرد جنگ یجبھھ ھادر  در ھنگام روز انتک تیراندازو جابھ جائی تحرک 

تک ھ با خطرھای خاص خود ھمراه می باشد بنابراین حركت در خطوط مقدم جبھھ ھای جنگ ھمیش  

برای جوخھ ھای البتھ  خود را انجام دھد رفت و آمد و جابجائیو حواس کامل دقت فراوان تیرانداز باید با 

.                   بھ نظر میرسندطبیعی و تاط آمیز حمدر مناطق جنگی  آمدھااین رفت کھنھ کار و تک تیراندازان شناسایی 

در مناطق خطرناک با لباس استتار کامل این رفت و آمدھا را تک تیراندازان و تجسس و شناسایی   گروھھا

کانالھا ، ، درختان، بوتھ ھاعی مانند یجنگی بھ صورت پنھانی با گذشتن از مسیرھای عمیق و عوارض طب

.                                                             گذشتھ انجام می دھندجنگی گودالھای بوجود آمده ناشی از انفجار و سنگرھای بازمانده از عملیات 

نگ جدر صورتی جبھھ ( و ساختمانھای موجود درختان حرکت در ھنگام روز باید در سایھ عوارض طبیعی 

 خود بھ پشت سر خود و اطرافیکبار وقتصورت گیرد افراد در حین حرکت باید ھرچند  )در شھرھا باشد

چھ تصوری تحلیل اینکھ را مورد آنالیز خود قرار دھد و چشم انداز مناطق اطراف باید و ا نگاھی بیاندازند

و می باشد چھ شکلی بھ دشمن نیروھای  دیداز این چشم انداز ین نھمچو مناطق را در ذھن خود دارند از 

                                                                  .                                                        دنبھ آن می نگرنیروھای متخاصم ھ چگون

و مشخص دیده و حرکت آنھا د محل ترددر  شانبدناز شمایل و زمینھ  ید کھ اثرنسعی کنن باید اتک تیرانداز

و خال دار و یا  لباس خط( با لباس مخصوص استتاری آنان در مناطق جنگی ئاگر حرکت و جابجاو  شودن

بھ نظر دشمن را بصورت شبحی در منطقھ تردد آنان و شمایل ھیکل  شکلکھ باشد تک تیراندازان  )پلنگی

برای نیروھای متخاصم قابل توجھ تر و یشتر ببدن و ھیکل او  می باشنددر اشتباه سخت  مشخص میشود

تک استتار کافی است در روی لباس فرم  دید نیروھای دشمن حذر شدن از بر ایبرو  گرددمی  ترمایانن

دوختھ شود نیروھای نظامی تعداد کمی تکھ ھا و یا تریشھ ھای از پارچھ ھای لباسھای فرم کھنھ  انتیرانداز

  صورت کج و معوج درآورداز حالت عادی بھ ل تک تیراندازان را ھیکصاف و مشخص کھ فرم و خطھای 
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 لباسھای جدیداین طریق لباس پوشیدن و دوختن  از فادهاستو با چون در طبیعت خطھای صاف وجود ندارد 

اگر حرکت و جابجایی تک تیراندازان و جوخھ ھای .بوجود می آید اندر ظاھر تک تیراندازتغییر زیادی 

کھ  کنندی بیشترباید سعی آنان  ،صورت گیرد بوتھ ھای بلند باو  علفھای بلندپوشیده از شناسایی در محلی کھ 

و  کندضربھ وارد  کمتر ی موجود در محل ا و بوتھ ھاھ درختچھ باو جابجائی رکت در حین ح شانبدن

کھ وقتی " د چون حرکت و جابجائی علفھا و درختچھ ھا مخصوصاننشو نانآموجب تکان خوردن شاخھ ھای 

و  شده جنبش مشخص این حرکت وبخوبی متخاصم نیروھای از سوی  ردنداوجود در منطقھ باد کھ وزش 

معطوف  آنانجھت حرکت سوی را بھ نیروھای متخاصم  دیدمیگردد و  انسائی تک تیراندازباعث شنا

کمتر  انپوشش گیاھی میوزد حرکت و جابجای تک تیراندازچنین کھ باد در مناطقی با در مواقعی . میگرداند

 ،اشد بوتھ ھا و علفھا بو حرکت تک تیرانداز در جھت حرکت شاخھ ھا مسیر بھتر است  و گرددمشخص می

بوتھ د و با حرکت شاخھ ھا نمنتظر وزیدن باد شود کھ نکنمی سعی حرفھ ای و زبده  انتک تیراندازبنابراین 

                                                                                              .           و جابجائی خود را انجام می دھندحرکت و گیاھان ھا 

توسط تک دور ھای از گذشتھ با پوشش گیاھی در چنین مناطقی بھ روش باال تک تیراندازان حرکت کردن 

ارتشھای دنیا می و حرفھ ای  و مورد تائید تک تیراندازان زبده استفتھ گرمیمورد استفاده قرارتیراندازان 

د بار نباید سعی کنحرکت و جابجائی  و در حال یشاندر حین انجام ماموریتھاتک تیرانداز نیروھای  باشد

بارکشی  ،از تیوپ کھنھ اتومبیل با استفاده  ندد آنوقت می تواننوو اگر مجبور ش دنزیادی با خود حمل نکن

د ند و با طناب آنھا را محکم کنند و وسایلی کھ مورد نیاز است در داخل آن قرار دھنشبیھ بھ قایق درست کن

                                                                                                          .)و فانوسقھ خویش  بھ کمربند یا( ببندد  یشکمر خودور ی دیگر بستھ و بھ بھ طنابرا و بارکش درست شده 

  دشمن  متری منطقھ نفوذ ٢۵٠تا ٢٠٠در حد فاصل و نزدیک تک تیرانداز کمین وضع مخفی بعضی اوقات م
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در  و یا با تغییرات آب ھوابعد از تاریکی ھوا کھ نیروھای تک تیرانداز می باشد در آن صورت بھتر است 

                  .دیده نشوندمتخاصم  ھا گشتییا نیروھای دیدبان و توسط تا  و جابھ جا شوندمنطقھ عملیات حرکت 

در ھوای ھوای برفی می باشد در برف و  شتک تیرانداز بھترین موقع حرکت در وقت بارنیروھای برای 

شود چون برف حالت اکوستیک  تک تیرانداز بھ سختی شنیده میحرکت برفی صدای حرکت جابجا شدن 

 من در زمان جنگ عراق و ایران در غرب کشور در نیروھای پیاده ارتش( دارد و صدا را خفھ می کند 

سالح صدای شلیک گلولھ " در زمستان در حین بارش برف و یا در ھوای برفی واقعاو خدمت میکردم 

 )نویسنده گردیدخفھ ای شنیده می  و حتی شلیک ارپی جی از فاصلھ نزدیک بھ سختی و بھ صورتسبک 

بارش برف باعث ناپدید  تک تیرانداز مناسب می باشدنیروھای بنابراین بارش برف برای اختفاء و حرکت 

محل اختفاء کمین تک تیرانداز بھ صورت کامل میگردد و این بھترین روش اختفاء و دیده رد پای و شدن 

 .میگردد و غیرممکنسخت نیروھای متخاصم وی از سوی و شناسایی  استنشدن تک تیرانداز در طبیعت 

حرکت کردن در زمینھای گل و الی و دست پا گیر می باشد ارتش نظام ای پیاده ھھوای بارانی برای نیرو

ولی این موقعیت خوبی برای حرکت و جابجایی میشوند تیرانداز و وسایل وی خیس  بدن تکمشکل میگردد 

بارش باران ھمیشھ با  دننعمت خداوندگار بھره ببرو فرصت این باید از نان آتک تیرانداز می باشد نیروی 

بوتھ در وقتی کھ برروی شاخھ ھای درختان و " ھمراه می باشد مخصوصاریزش قطرات باران سروصدای 

 در(زارھا ببارد چون باعث بوجود آمدن سروصدای برخورد قطرات باران با شاخھ ھای آنھا میگردد 

وحشی در حین ریزش باران بیشترین شکار حیوانات ای جایی کھ بارش باران زیاد می باشد حاره  جنگلھای

میگردد و حرکت در جنگل چون ریزش قطرات باران باعث بھ وجود آمدن سروصدا  صورت میگیرد

و )و شکارکردن آنھا راحتر می شود  بی صدا میگرددنامحسوس و بھ سوی شکارشان حیوانات شکارچی 

  کمین در موضع مخفی کندن و حفاری برای " مخصوصا میباشدمناسب تک تیراندازان ئی حرکت وجابجا
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دشمن را سخت می کند بنابراین بارش برف دیدبانی از سوی و بارش باران  استمناسب خیلی درون زمین 

اسلحھ الزم بھ ذکر است شلیک با (.تک تیرانداز موقعیت مناسبی را فراھم می کندنیروی و باران برای 

نور از قطرات  عبورچون  باشداپتیکی و لیزری در روزھای بارانی دارای خطاء می مجھز بھ دوربین ھای 

 باعث خطا می در مسافتھای زیاد باعث شکست و جابجائی میگردد و ھدف گیری و نشانھ رویباران 

در آنھا شعف  و  پدیدار میگرددنزوالت آسمانی در خیلی از مردم مشخصات روانشناسی  پایانبعد از ).شود

ی در منطقھ و بعد از تغییرات آب ھوای چھ اتقاقاتبعضی از مردم می خواھند بدانند شادی بھ وجود می آید 

 برایمیگردد مناسبی  و شکاری خود ھدفاین در اطراف چھ میگذرد و طبیعت اطراف بوجود آمده است و 

نیروھای ارتش در زمان جنگھای جھانی دوم .دنو حرفھ ای کھ ھدف خود را شکار کن زبدهن اتک تیرانداز

در غرب در جبھھ ھای جنگ رش برف با یا باران شدید، طوفان ھوا ، وپایان از پس ھمیشھ د فتنمیگ آلمان

 و سنگرھادر نزدیکی غیرمنتظره روس بھ شکل بی باکانھ و حتی پیاده نیروھای و ن اتک تیراندازروسیھ 

سر از از باران و رعد برق از زمین پس آمدن قارچ بیرون مثل ھویدا می شوند آنھا جبھھ نیروی آلمانھا 

                                                                                                        .)باشدمی  روس  انشاید این از اخالق و فرھنگ مردم(.نزدیکی مواضع نیروھای آلمانی در می آوردند

نشان می دھد بعد از تغییرات آب و ھوای در مناطق جنگی نتایج حملھ و ارتشھای دنیا آمارھای نظامی 

                                .حد نھایی خود می رسدبھ زیاد و ھدفھای مشخص یراندازان بھ ترورھای تک ت

باید پنھانی و بھ صورت سینھ  انالزم بھ ذکر است در حین تغییرات آب وھوا حرکت و جابجائی تک تیرانداز

اطالعات ھمھ این  از" حتما و آگاه باشد چون دشمن دانا ھای آنانخیز بھ سمت مواضع دشمن و مخفیگاھ

انجام می بخوبی را اطراف جبھھ ھا و مواضع خود در آگاھی دارد و منطقھ را تحت نظر دارد و دیدبانی را 

گروسمان نویسنده روس کتابی در رابطھ با جنگ جھانی دوم و جنگ استالینگراد نوشتھ است در این ( .دھد

  بوقوع  درون شھر بین نیروھای روس و آلمانی در درگیریھای استالینگراد کھ درکتاب توضیح می دھد کھ 
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میکردند او می کار ر روی جبھھ ھمدیگرد بھ نحو عالی کارجنگ بود تک تیراندازان دوسوی جبھھ پیوستھ 

و این درگیری  درگیر می شدند دیگر با ھم نابودی طرف مقابل نویسد کھ خیلی اوقات تک تیراندازان برای 

 نابودیاز روشھا و تکنیکھای خاص خود برای  ھمیشھ آنان و است گردیده بھ دوئل تک تیراندازان معروف

می نویسد کھ دو تک تیرانداز روس  و آلمانی بھ مدت ر کتاب خود دبھره می بردند گروسمان  قابلطرف مت

و گردیده یکدیگر مخفی  از بین بردن دو روز در دو ساختمان در فاصلھ ای مشخص از ھم دیگر برای

ند تخفیگاھھای ھمدیگر را زیر نظر داشمدت دو روز این دو تک تیرانداز م بھمنتظر فرصت مناسب بودند 

صورت میگیرد کھ اوضاع را بھ نفع تک تیرانداز روس عوض می کند، سھ نفر از در روز دوم اتفاقی 

تیررس تک تیرانداز روس و آلمانی قرار میگیرند تک  دید و نیروھای آلمانی یک افسر و دو نیروی پیاده در

ر دید تیرانداز روس بھ آنھا شلیک نمی کند و میگذارد آنھا بروند بعد از مدتی دو نفر نیروی پیاده روس د

تک تیرانداز آلمانی بھ ھر دوی آنھا شلیک می کند و ھر در اینجا تک تیرانداز روس و آلمانی قرار میگیرند 

ھیچ عکس العملی از سوی تک تیرانداز نبودن نیروی روس و نفر دو نفر را از بین می برد با کشتن دو

بازی مابین آنھا تک تیرانداز روس آلمانی میرسد کھ بعد از دو روز موش گربھ  روس بھ نظر تک تیرانداز

خود را عوض کرده است و بھ مکانی دیگر رفتھ است بنابراین از مخفی گاه خود بھ کمین  محل خستھ شده و

پردازد کھ در ھمین حین ببھ بررسی اوضاع با دید بھتری  تا بتواند دنمی ک نگاه میکشد و  سرک بیرون

.                                                                                   )وی شلیک میگردد و وی را از بین می برد گلولھ ای از سوی تک تیرانداز روس بھ سینھ

 یبیشتر از مناطق شرقروسیھ را معروف  انتیرانداز تکارتش سرخ فرماندھان ر خالل جنگ جھانی دوم د

خشن طبیعی این مناطق سخت و ی بھ علت شرایط سیبرمنطقھ در کردند روسیھ و سیبری انتخاب می 

  این طبیعت سخت مردمان ضعیف از بین میرفتند و در  می باشندمقاوم و قوی از نظر فیزیکی  آنجامردمان 
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با طبیت  یصدھا و ھزاران سال در این مناطققوی بھ حیات خود ادامھ می دادند و بعد از قدرتمند و و افراد 

و مردمان  را ھیبرید کرده است مردمان در حقیقت طبیعت این منطقھ( ماندند می باقی ھا خشن فقط قویتر

مردمان میان ارتش روسیھ ھمیشھ از  فرماندھان ) ھا باقی مانده اند ترفقط قویضعیف بنیھ از بین رفتھ اند و 

و انتخاب افرادی را شکارچیان برای نیروھای پیاده و تک تیراندازان اغلب از بین " مخصوصاسیبری 

روسی تک تیراندازان معروف تا در گروھھای تک تیراندازان مشغول بھ خدمت شوند میکردند دستچین 

    .بودندسیبری طق ادیگران از منو " واسیلی زایتسف"  ،" تونگوس" ،" نایتسف" مثل  ی دوم جنگ جھان

  

و در جنگ کھ از شکارچیان محلی بود تیرانداز روس اھل سیبری  تک" میخائیل ایوانیچ بودنیکف"بھ  عکس باال متعلق(

                                          .)نفر از نیروھای آلمانی را بھ ھالکت رساند ٤٣٢جھانی دوم 

موضع  زمین محل اطرافحتی بودند آنھا و حرفھ ای تیراندازان سیبریایی جنگ جھانی دوم خیلی زبده 

  می رویید ، ھر جنبنده ای کھ در زمین ھرچھ در روی آن بطور مثال خود را احساس میکردند ، مخفی کمین 
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نھا آآیا این جنبنده ھا خطری برای و جواب این سوال را پیدا میکردند کھ حرکت می کند  ، زمین روی آن 

یا حیوان است و نسان امی باشد کسی  چھکھ این جنبنده  ادندو در آخر تشخیص می د  ؟د و یا خیرنایجاد میکن

، ھمھ اینھا در فلسفھ مردمان سخت  است دوست و یا دشمنحتی آنھا تشخیص می دادند کھ این صدای پای و 

شکارچی شکار و ھنر  .جان استپھا و جنگلھای سیبری بھ معنی یکی شدن با طبیعت و محیط اطراف است

و دیده شدن توسط کھ آنھا بدون توجھ و مشخص شدن ز سیبریایی آموختھ است بودن بھ مردان تک تیراندا

کھ  بھ شکلی حرکت و جابجا شونددر محلھای باز و بدون عوارض طبیعی با لباسھای استتار شکارشان 

 کند میتعریف  شرکت کرده است جھانی دوم در جنگ کھ روس ارتش  اناز افسر ییک دنآنھا را نبیشکار 

برای دیدبانی و تک تیراندازی را بھ سمت جبھھ دشمن جبھھ ھای جنگ با آلمانھا فرماندھی در جبھھ کھ 

تک آن او می گوید  منگاه میکرد بھ اوو از دوربین چشمی خود  ماو را زیر نظر داشتمن فرستاد و ماموریت 

کھ با ھر  بودی لباس استتارش در حین وزیدن باد بھ شکلسیبری بود و  حرکت او با منطقھ تیرانداز اھل 

بھ جلو حرکت می داد ھماھنگ با خم شدن آنان لباس خود را و تکان خوردن علفھا و بوتھ ھا کمی باد وزش 

بھ شکلی  داد بھ جلو حرکت میدر لباسش لباس استتار بدن خود را شدن علفھا و بوتھ ھا  و با ثابت " و بعدا

سیکل با یک بدین صورت تک تیرانداز و آن  دیدنمی گر ویمتوجھ حرکت و جابجایی چشم تیزبینی ھیچ کھ 

در مدت  او آھستھ بوداو خیلی حرکت  سرعت ادامھ می داد و سمت جلو بھ حرکت لباسش و حرکت خود را 

در جنگ  .کمین خود برسدمخفی را طی میکرد تا بھ موضع متر بھ سوی ھدف  ۴٠تا  ٣٠فاصلھ  یک ساعت

حرکت در بوتھ زارھا و جنگل در زیر لباس خود حین در  روسای زبده و حرفھ تک تیراندازان جھانی دوم 

پیدا  انشباھت زیادی بھ شاخھ درختھیکل و شمایل آنھا قرار میدادند کھ  )Vحرف التین (چوب دوشاخھ ای 

عوارض نامفھومی در بھ صورت  آلمانیمیکرد و ازفاصلھ دور بھ دید و چشمان نیروھای گشتی و تجسس 

  .ی دانستند کھ این شبھ بوتھ درخت است و یا انسان و آنان نم می آمدند
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  دشمنتوپخانھ بانھای ه دید برای از بین بردن انتک تیرانداز عملیات

لبھ پیشرو جبھھ اغلب بھ ) جھت دادن( دادن  ءو گرابرای شناسائی شمن و یا خودی دبانھای توپخانھ ه دید

تعیین می شوند و از آنجا مخفی مستقر و نزدیکی میدانھای مین در محدوده خط آزاد و جلوی خط مقدم 

 مانند سنگرھای فرماندھی ، انبارھای سوخت و سنگر بیسیمرا مکانھای مھم و سنگرھا و استحکامات دشمن 

این مکانھا  تخریب جھتو برای جھت و گراء دادن بھ آتشباری توپخانھ می کنند  مشخصرا ........ غیرهو 

محل ھمیشھ سعی میگردد در جبھھ ھای جنگ .میدھندمکان را و گراء  و خبر بھ نیروی ھای خودی گزارش

 ھدید بھتری بوانند می تی چون از آنجا بھ خوب شود،توپخانھ در جایی مرتفع مستقر  ھایپست مخفی دیده بان

محل پست مخفی دیدبانی نیروھا  دیده بانی انجام دھند ، پیدا کردن یبھترمواضع متخاصم داشتھ و بصورت 

بھ کھ کاریست تک تیراندازان بھ علت موقعیت مخفیگاه آنھا کھ اغلب در بلندی می باشد برای متخاصم 

بانھای ه آشکار میگردد ،گرچھ دید انھا برای تک تیراندازو بھ راحتی مخفیگاه آنانجام پذیر می باشد سادگی 

              .            دشمن محل اختفاء خود را بھ خوبی استتار و پنھان می کنند و در این کار تجربھ ھای خوبی دارند

نیروھای دشوار سخت و اریست بانھا برای تک تیراندازان که پیدا کردن محل اختفاء این دیدبعضی اوقات 

تک تیرانداز اغلب آنھا را بر باالی درختان ، باالی دود کش کارخانھ جات ، منارھای مساجد و طبقات باالی 

بانی مناطق دشمن ه جستجو می کنند چون از این مناطق براحتی می توان دید..........ساختمانھا و الی آخر

                                                                                                            .                       را انجام داد

و با توسط تک تیراندازن صورت میگیرد محل مخفی آنان بعد از پیدا شدن  بانھا اغلبه از بین بردن این دید

می آید و تنظیمات دقیق  بوجود و خلل انھ ھم مشکالتتوپخانھ دشمن در کار آتش توپخ ھابانه دیداز بین بردن 

کمین خود وضع بھ مخفیگاه و معزیمت و رفتن برای  انتیرانداز.خوردشمن مختل و بھم می دآتش توپخانھ 

  بھ ھوا کردن با استفاده از نارنجکھای دودزا و اگر در ھنگام روز باشدو یا حرکت می کنند  ھنگام در شب
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استتار شده و خود را در مخفیگاھی د نمحل مخفی وکمین خود می رو خود بھ سوی دود در مسیر حرکت 

راحتی گراء دھنده ای دشمن را با یک  این مکان باید در محلی قرار داشتھ باشد کھ بتوان بھد نپنھان می کن

یک با  راتک تیرانداز نیروی بیشتر اوقات برای حرکت در مناطق جنگی رد باز بین بو مطمئن گلولھ دقیق 

یا در نزدیکی  راست وسمت چپ و در در محل کمین ھمیشھ مسلسلچی و  ندنکمی ھمراھی مسلسلچی نفر 

شلیک گلولھ صدای رگبار مسلسل صدای و با بھ ھوا کردن  خود مسلسلقرار میگیرد و با شلیک رگبار وی 

 اوتک تیرانداز برای ھماھنگی با مسلسلچی با استفاده از دست بھ  تک تیرانداز را در خود خفھ می کند

ھر دو نفر ھدف  نابودیپس از را انجام دھند بھ سوی دشمن ھمزمان با ھم شلیک " عالمت می دھد کھ تقریبا

  .   بھ سوی نیروھای خودی حرکت می کنندو مختلف وت ار متفبا سرعت از دو مسی

  

 نشان می دھدرا  یدر باالی درختخود با لباس استتار باال تک تیرانداز آلمانی در جنگ جھانی دوم در موضع مخفی تصویر ( 

دیک وی برای طناب نز ھای و حلقھموضع مخفی کمینش را محیاء کرده کھ در پشت تنھ درخت در میان شاخھ ھای درخت 

  )ی است کھ بھ سرعت از باالی درخت بھ پایین فرود آیدراضطوقت ا
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در میالدی  ١٩۴٢در تابستان سال کھ خاطره ای را می نویسد نویسنده روس در کتاب خود " گروسمان" 

خارکف ھم ( بوقوع می پیوندد شورویجبھھ جنگ میان ارتش سرخ و نیروھای آلمانی در شھر خارکف 

جنگ با نیروھای در یکی از قسمتھای جبھھ کھ خواندنی است ، )اکنون جزء قلمروی کشور اکراین می باشد

در منطقھ آزاد  روسآلمان در جلوی جبھھ نیروھای ارتش نھ گراء دھنده بھ توپخاو  ھادیده بان زا ییکآلمانی 

را ارتش سرخ  و مواضع و پشت میدان مین مخفی گردیده بود و از آنجا بھ شکل موثری شناسائی نیروھا

نیروی آلمانی برای نیروھای روسی غیر ممکن بوده است فاصلھ این از بین بردن و انجام می داده است 

ای روس ھبرای نیروو از بین بردن وی زیاد بوده  و محل مخفی نیروی آلمانی مابین جبھھ نیروھای روس

نارنجک دود زاد دم دست نبوده است (  بوده است بنابراین تحت پوشش دود زیادو حیاتی ضروری خیلی 

حرکت تک  و مسیر ردددن تا دود زیاد و غلیظی بھ ھوا گھرچھ کھ دم دست داشتن بھ آتش زبنابراین 

 " مسافت تقریبا تک تیراندازیک نفر یک تیربارچی با  )کردند تیره و تار ھ سوی نیروی آلمانی راتیرانداز ب

و  و طی می کنندحرکت را آلمانی  دیده بان مین نیرویوضع مخفی کسینھ خیز بھ سوی م ی راکیلومتر ۵.١

دیده بان توپخانھ پست پ بھ سمت چ مخروبھاستفاده و نیمھ ء در ترانشھ ای بالباقی مانده را متر دیگر  ۴٠٠

قسمتی از دو نفر نیروی روس تا  کمینمخفی  وضعاز این مو  حرکت می کنندنیروی آلمانی  )گراءدھنده(

                                                          .ه استمتر نبود ١۵٠بیش از  فاصلھخط مقدم جبھھ نیروی ھای آلمانھا 

جبھھ نیروھای نزدیک  تقسمقدیمی تیربارچی آتش سنگینی بر روی  رھا شدهبعد از مستقر شدن در سنگر 

کھ توجھ و آتش  میگرددو باعث رسد مینلمانی آ ھاینیروآسیبی بھ روس  یاز آتش تیربارچ ایدگشمی  لمانھاآ

تش اسلحھ ھای سبک و سنگین غرش آ لمانی بھ سمت وی متمرکز گردد و در این سر و صدایآنیروھای 

و تک  گرددمیروس ننیروی تفنگ تک تیرانداز شلیک صدای متوجھ شلیک  و مسلسلچی روس کسی آلمانھا

  او و حتی  می کندآلمانھا را نابود پست دیده بان توپخانھ نیروی آلمانی واقع در تیرانداز روس ھردونفر 
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و بھ سرعت  از بین ببردجبھھ در خط مقدم واقع را آلمانی پیاده چند نفر از نیروھای پیدا می کند کھ فرصت 

 گردندمیھای خودی بربھ سمت نیرودو راه جداگانھ از طریق زدخورد کمین و ھمراه تیربارچی از منطقھ  ھب

نیروھای خوبی است از کار گروھی و عمل کرد تک تیرانداز حرفھ ای برای از بین بردن نمونھ این مثال 

توسط برای فشار آوردن و شکستن توان دشمن در تمام جنگھای بوقوع پیوستھ در جھان .می باشد متخاصم

و جبھھ ھای دشمنان خود ردیف اول و دوم  در روی سنگرھایو تھیھ دیوار آتش مناسب  یگانھای توپخانھای

               .توپھای سبک ، ھویتزرھا و خمپاره اندازه می باشنداستفاده می شود و این وسیلھ جنگی موثرترین از 

 ھمیشھ دشمنخط مقدم جبھھ بر روی سنگرھا و سالحھای دیگر تشباری توسط توپخانھ شروع آدر ھنگام  

می باشد و ھمراه با این آتشباری نیروھای پیاده ھم آماده برای  تخاصممھجوم نیروھا نشانھ ای از حملھ و این 

 جبھھ مقابلگلولھ باران آتشی و چنین تھیھ شروع از ھدف  گردندمی بھ سوی جبھھ مخالف حملھ و ھجوم 

وفرود  بنابراین بیشترین بارش گلولھ ھا استتخریب و از بین بردن مواضع و استحکامات طرف مقابل برای 

ی ترکماحتمال روی  استحکامات طرف مقابل است و خیلی  در )صورت گیرد یاگر بمباران(آمدن بمب ھا 

و پس از اتمام این گلولھ فرود آید  )منطقھ بین دو جبھھ جنگ( مناطق آزاد گلولھ و بمبی بھ اتفاقی  است کھ

جلوگیری و سد کردن حملھ و برای و  با توجھ بھ این اطالعات شودبارانھا نوبت ھجوم نیروھای پیاده می 

بھ دستور فرماندھی جبھھ  پیاده آنانو پدید آوردن خلل در کار و ھجوم  نیروھای حرکت نیروھای متخاصم 

و سنگرھا جنگ ی محل و موقعیت جبھھ ئبنا بھ اقتضازبده و حرفھ ای  یگروھان از تک تیراندازھا چندین

شت زمینھای مین گذاری شده مخفیگاھھای برای کمین کردن و از قبل در جلوی خط مقدم جبھھ ای خودی پ

در  در نظر میگیرندبرای خلل و خرابکاری در عملیات آنھا متخاصم و ھمچنین شلیک بھ نیروھای پیاده 

جبھھ ھای جنگ فرماندھان  اغلب زمان حملھ را بھ صبح زود و سحرگاھان موکول می کنند با شروع اولین 

  زبده و حرفھ ای فرمان حرکت را صادر تک تیرانداز بھھ ای جنگ بھ گروھھای از فرماندھی جبمبارانھا 
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ضع ابھ سوی موشده سینھ خیز و یا خم با استفاده از تاریکی سحرگاھان بھ سرعت و بصورت آنان میکنند و 

خود مستقر می مخفی و استتار شده حرکت می کنند و در محلھای خود از قبل در نظر گرفتھ کمینگاھھای و 

و ھمینکھ گلولھ بارانھا و بمبارانھا کمتر و یا بھ پایان رسید بدون درنگ وقت حملھ نیروھای پیاده شوند 

طرف مقابل اولین ضربھ را تک یروھای پیاده بھ سوی جبھھ ھای با ھجوم ندشمن شروع می شود سواره 

ای کمک و یاری بھ گروھھای تک تیرانداز مستقر بردر اینجا نیروھای خودی .بھ خود میگیرندتیراندازان 

نیروھای توپخانھ خودی ،خمپاره اندازه ھا و تیربارچیھا و نفرات با  شده در میان دو جبھھ در منطقھ آزاد

ان در این و در اینجا وظایف تک تیراندازن می شتابند او ضد تانک بھ یاری تک تیرانداز سبکاسلحھ ھای 

د با وجود سروصدا و گرد خاک نمتخاصم شلیک کنکلیدی مطمئن و دقیق بھ نیروھای کھ از فاصلھ  است

ای ی شلیک شده توسط دشمن بر روی مواضع طرف مقابل شلیک و آتش گلولھ ھانفجارھاآخرین ناشی از 

و نابود کردن می توانند بھ  یتک تیراندازان برای دشمن مشخص نمی باشد و آنھا تا مدت زیاد و نامحدود

محرز برای نیروھای متخاصم شان ترور نیروھای دشمن ادامھ دھند بدون آنکھ موقعیت مخفیگاه و کمین آنھا 

پیدا کردن و ، روھای متخاصم نیسوی تک تیرانداز بھ گروھھای ھنگام شلیک  در زمان ھجوم دشمن وشود 

متخاصم از ارزش زیادی برخوردار است  پیشرودر میان نیروھای با ارزش کلیدی انتخاب ھدفھای مھم و 

این ھدفھا مانند فرماندھان ، افسران رده باالی دشمن ، بیسیم چیھا، دیده بانھا، کسانی کھ بھ نیروھای توپخانھ 

و ھم چنین تیربارچی ھا ) بانھاه و دید گراء دھندھا(دنرا می دھمھم ق گراء مناط دشمن و یا خمپاره اندازھھا

 حرکت می کنند )مشابھ آر پی جی(با اسلحھ ھای ضد تانک و ضد نفراز نیروھای متخاصم کھ و افرادی 

و برای  متخاصم مھمنیروھای آنھا برای  یتجودمومتخاصم می باشند کھ و ارزشمند  نیروھای کلیدی ھااین

با ھدف قراردادن و از بین بردن در این است کھ تک تیرانداز وظیفھ و می باشند ودی خطرناک نیروھای خ

  منجر بھ عقب نشینیآنھا بھ راحتی باعث نجات نیروھای خودی و خلل آوردن در حملھ دشمن و در آخر 
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می توانند چھره ای جنگ را بھ نفع در میادین جنگ تک تیرانداز زبده و حرفھ ای نیروھای گردد آنھا 

نیروھای در حین ھجوم صورت گرفتھ کالسیک جنگ ھای ھمیشھ در تمام . عوض کنند یخودنیروھای 

درجھ ھای نظامی و مشخصھ از  افسران رده باالو ندھان فرماکھ  شود سعی میبھ سوی خطوط دشمن  پیاده

درجھ و نشانھ استفاده از و  شوداستفاده ن ندنکمی متمایز ترکھ آنھا را از دیگر نیروھای پیاده پایینخود ھای 

  .گردندمی بر حذر از ترس و ترور توسط تک تیراندازان جنگ توسط فرماندھی جبھھ ھا نظامی ھای 

  

  )نشان می دھدرا  جنگ نرماندیھ ھدر جبمشابھ اسلحھ برنو  "Zf.Kar.98k"با اسلحھرا یرانداز آلمانی تک ت باالتصویر (

در جنگ جھانی دوم در جبھھ ھای جنگ نرماندی تک تیراندازان آلمانی با تکنیک مناسب و با استفاده از  

دقیق فرماندھان و دیگر  با شناسائیآنان  موزر سد راه نیروھای متفقین شدند  "Zf.Kar.98k"اسلحھ ھای

را شناسائی و از بین می بردند بعد از تلفات زیاد نیروھای رده باالی پیاده متفقین مھم نیروھای پیاده  افراد

ستور داده شد بھ ھیچ وجھ از نظامی د نیروھای ارتش آمریکا برای امنیت بیشتر و حفاظت جانی آنھا بھ

  نیروھای تک  وکار را انجام دادند اما این ھم میسر نگردید  درجات نظامی خود استفاده نکنند آنھا ھمین
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 نیروھای متفقین اینجا  در کردند و می وارد ینبھ نیروھای متفق تلفات زیادیبازھم تیرانداز زبده آلمانی 

 ان تک تیرانداز نفر از چندئی می شوند بعد از دستگیری اشناس آنھا سردرگم بودند کھ بھ چھ نحوی فرماندھان

متوجھ شدند شناسائی خیلی از فرماندھان از روی سبیل و از صورت در بازجویھای انجام شده و آلمانی 

   .کردند برطرفبھ نحوی آمریکاییھا این مشکل را ھم این فرماندھان بوده است کھ  و تمیز اصالح شده

   

  )را نشان می دھد استتار شدهدر موضع مخفی دوربین دار کھ  ٣-با اسلحھ ژرا ی تک تیراندازنیروی باال تصویر (

بنابراین تک تیرانداز زبده و حرفھ ای باید در بین ھیاھوی جنگ فرماندھان را از نیروھای پیاده معمولی 

ند و البتھ برای این منظور دشمن ھم سعی خود را می کند کھ فرمانده شان کمتر مورد شناسائی متمایز ک

نیروھای متخاصم قرار گیرند اما در ھیاھوی جنگ کمتر کسی بھ فکر نیروھای تک تیرانداز زبده کمین 

ز نیروھای پیاده گرفتھ می باشند و در اینجا تک تیراندازان زبده و با ھوش می تواند بھ راحتی آنھا را ا

  شناخت افراد و نیروھای پیاده عادی و فرماندھان دشمن برای نیروھای (تشخیص و شناسائی و جدا کنند 
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تیراندازان در جنگ از جایگاه و اھمیت باالی برخوردار است کھ اغلب در  خودی و بیش از ھم برای تک

در حین حملھ و  ).آموزش می دھند با درجات نظامی دشمن آشنا و آموزشگاھھای تک تیراندازان آنھا را

ھجوم نیروھای دشمن اغلب دیده شده کھ افرادی بھ صورت خم شده جعبھ ھای و یا وسایلی با خود حمل 

این بھ احتمال زیاد حمل مھمات و جابجائی سالحھای نیمھ سنگین می باشد کھ بھ صورت چند تیکھ  میکنند کھ

با  )مثل تیربارھای سنگین ،خمپاره اندازه ھا ، توپھای سبک و وسایل مخابراتی( حمل و جابجا می شوند 

و با کرده اسائی تک تیراندازآنھا را شنباید نیروھای نیروھای دشمن  توسطحمل وسایل حجیم و مشکوک 

برای شناسائی نیروھای کلیدی دشمن  انتک تیرانداز دنآنھا را از میان بردارخود  شلیک ھای دقیق و موثر 

 یسعی در لباس پوشیدن یک رنگ و یک فرم براھمیشھ نیروھای دشمن د نباید دقت فراوان داشتھ باش

و  زیرک و حرفھ ای می تواند فرماندھان انزخالفشان را دارند البتھ تک تیرانداتوسط نیروی م ھ نشدنشناخت

اسلحھ کمری و " رماندھان دشمن در حین حملھ و ھجوم اکثراکنند ف شناسائی نیروھای کلیدی آنان را

با خود حمل می کنند اغلب بھ گردن و سینھ ای آنھا دوربین دو چشمی آویزان را مسلسلھای سبک تیپ یوزی 

نیروھای پیاده رده پایین دیگر متمایز از  آناند ژست و حرکات نھود را ھمیشھ حرکت می دخاست دستھای 

پیشروی و جھت حرکت  دنبھ خود میگیردادن و دستور  انھمی باشد سینھ ای خود را راست و حالت امر

د داشتن بیسیم ند ، اغلب کیف چرمی و یا مشابھ برای حمل نقشھ بھمراه دارننیروھای پیاده را نشان می دھ

می باشد اگر با ماشین و مخابرات   چییا بھ فاصلھ نزدیک از او یک نیروی مسئول بیسیمکوچک دستی و 

د بھ خوبی متمایز از نیروی پیاده و یا نفرات قرار گرفتھ در اتومبیل می ننفر بر جنگی و یا جیپ سوار باش

بخوبی ی خودی جنگی نیروھابر عملیات نظاره گر باشد و ھمچنین در قلب دشمن پشت خاکریزھا فرماندھان 

دوربین پایھ بلند نظامی دیده می شوند کھ تک  آنھا یا با دوربین دو چشمی و یا با می باشندشناختھ شده 

  .  ود کنندبآنھا را ناشلیک موثر با تیراندازان خیلی سریع آنھا را باید شناسائی کنند و بھ آنھا ھدف گیری و 
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  تک تیراندازنیروھای توسط  در حملھ دشمنجلوگیری اخالل و  

ن بھ اگروه تک تیرانداز مثل دوم در خاک روسیھ گروھھای تک تیرانداز روسیجنگ جھانی  بحبوحھدر 

با کمین زدن و سر راه نیروھای آلمانی و خودی  ھای نیروھای جبھھ در جلوی" واسیلی زایتسف" رھبری

رمز علت و  ، لمانی میگردیدندآشلیکھای دقیق باعث اخالل و جلوگیری در حملھ نیروھای با و مخفی شدن 

دشمن در تمام ارتشھای کشورھای جھان نیروھای "تک" ار در این است کھ حملھ و یا بھ قول نظامی ھااین ک

در سحرگاھان قبل از طلوع خورشید صورت میگیرد ، اگر درجبھھ ھای جنگ نیروھای تجسس و دیده 

نیروھای دشمن در خط مقدم و حرکات اطالعاتی در مورد تجمع جبھھ ای خودی بانھای خط مقدم 

در آنوقت بھ دستور فرماندھی جبھھ  گزارش و خبر دھندخصوصی برای حملھ بھ نیروھای خودی ب

در جلوی میدان حرکت کرده و گروھھای از تک تیراندازان در ھنگام شب بھ صورت مخفی بھ منطقھ آزاد 

 زمان تگروھھای تک تیرانداز در مداین و  خود را بر پا می کنند موضع مخفی کمینمین ھای کاشتھ شده 

کنند و منتظر حملھ و یا تک دشمن و استتار خود را بھ طرز ماھرانھ ای مخفی گاھان باید نکوتاھی در شبا

 تک تیراندازانو قبل از شروع حملھ از طرف نیروھای متخاصم  مانند، در سحرگاه قبل از طلوع خورشیدب

منطقھ در را  آناننیروھای  انفرماندھو ھمچنین  شاناز محلھای اختفائی خودرا بانھای دشمن ه دیدسرو کلھ 

قرار و تحلیل بررسی مورد چشمی  ھای را توسط دوربینو جبھھ نیروھای مخالفانشان مشاھده می کنند نبرد 

در خاک اتحاد  )جنگ جھانی دوم( ١٩۴۵تا  ١٩۴١در جنگھا و نبردھای صورت گرفتھ در سالھای .دھندمی 

وقتی بود کھ در محل کمین و ارتش سرخ تک تیراندازان  نیروھایبھترین حالت برای جماھیر شوروی 

نیروھای آلمانی در برابر اشعھ نور خورشید قرار  اختفائی آنھا خورشید از پشت سر و از قفا بھ آنھا می تابید

کھ نیروھای آلمانی از سمت شاید بھ این علت بوده است کھ  (  و آفتاب در چشمان آنھا می تابید میگرفتند

  )میگرفتندگردش حرکت خورشید قرار  مخالف سوی شرق پیشروی میکردند و در جھتغرب و بھ 
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ورد نور خورشید بھ وسایل براق و با تابش زاویھ نور خورشید بھ سمت آنھا و انعکاس ناشی از برخبنابراین 

 انحرکت و جنبش و انعکاس دوربین ھای چشمی و دوربین ھای تفنگھای تک تیراندازھر آنان شیشھ ای 

آماده  میگردید و بھ ھمین علتمشاھده بان و تک تیرانداز روس ه توسط نیروھای دیدآلمانی را بھ راحتی 

ط نیروھای روسی ستو خوبیبو تک زدن برای حملھ  نیروھای آلمانیدر بین و حرکات و جنب جوش شدن 

انعکاس شیشھ عینک فرماندھان و ن روس ایکی دیگر از برگھای برنده تک تیراندازو مشاھده میگردید 

براحتی بود کھ جبھھ جنگ در حین جابجا شدن در سنگرھا و ترانشھ ھای آلمانی کلیدی و نیروھای افسران 

کھ افسران آلمانی با شلیک ھدفمند این تک تیراندازان و اصابت گلولھ بھ ن روس دیده و اتوسط تک تیرانداز

، تک تیراندازان روسی  گردیداخالل در حملھ و تک نیروھای آلمانی می باعث منجر بھ مرگ آنان می شد 

ھمگام را با توجھ بھ انعکاس دوربین آنھا حدس می زدند و آلمانی فرماندھان دوربین بدست  ات دیده شدنلحظ

شلیک نھا آبھ سوی  مشخصدقیق و موثر از فاصلھ  یکلبا شو  اندازھا با صدای شلیک توپخانھ و یا خمپاره

  تک تیراندازان  متخاصمو نیروھای کلیدی فرماندھان و افسران  نابود کردناصابت گلولھ و از پس  میکردند

  

  )لباس استتار نشان میدھد بای دوم ر خالل جنگ جھاندتک تیرانداز آلمانی را نیروی باال  تصویر(



١١٩ 
 

  اخالل و جلوگیری در حملھ دشمن توسط نیروھای تک تیرانداز                                  )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

.  ھر ھدف زنده و مھم دشمن شلیک کنند و آنھا را از بین ببرنددلخواه بھ می توانستند بھ آزاد بودند و 

قبل از شروع حملھ و تک برای تک تیراندازان ھدف مھم و قابل توجھ  ھ ھای جنگجبھدر بنابراین 

کردن  رنده کردن " غربی می باشند کھ در اصالح تک تیراندازاننیروھای متخاصم فرماندھان و افسران 

تک تیراندازان خودی در منطقھ شروع حملھ دشمن وجود از  قبلنامیده می شود و " کلیدی متخاصم افراد

تک بان و ه دیدتوسط نیروھای قبل از وقوع و شروع حملھ خطرناک می باشد چون ممکن است خیلی ن کمی

دشمن قرار بگیرند و سالحھای دیگر  اندشمن شناسائی و زیر فشار آتش اسلحھ ھای تک تیرانداز انتیرانداز

ی بھ نیروھای تک میدان جنگ توجھ ای کمترھ ای مو ھمھو صدای  اما ھمینکھ نبرد شروع شود در بین سر

آتشباری با استفاده از خودی نیروھای توسط با شروع حملھ از سوی دشمن " ضمناتیرانداز خودی می شود 

پوششی مظاعف برای نیروھای تک تیرانداز ھمچنین کمک و جلوگیری وباعث سنگین سبک و سالحھای 

در زمان حملھ  .گردندی متخاصم بر حذر منیروھای توسط  شدن نابودو و از خطرات  شوندخودی می 

یکی دیگر از وظایف باقی مانده نیروھای تک تیرانداز از نیروھای متخاصم بھ مواضع و جبھھ ھای خودی 

، دیدبانھای توپخانھ، متصدیان بی گروھانھا و جوخھ ھای پیادهرده پایین ھان ھفرماند بین بردن ھدفھای مانند

دسترسی بھ كھ  یھاگرو سنترانشھ ھا در درون كھ تخاصم م ھایخدمھ تیربارمھمات ، جعبھ شلیك بھ سیم، 

 تیرانداز تک یگروھھاتوسط متخاصم شلیک بھ نیروھای پیاده ، دباش یم پخانھ غیرممکنتش توآ یبراآنھا 

نھا بر نیایند یا اینکھ راه دیگری برای از بین آکھ تیربارچی ھا از پس  صورت میگیردخودی در مرحلھ 

نیروھای  ا ھدف گیری و شلیک بھب انپیدا نگردد در آنصورت تک تیرانداز ای خودینیروھبردن آنھا توسط 

در جبھھ ھای جنگ صورت گرفتھ اتفاقات  وتجربھ جنگھای گذشتھ .دنمیکننابود ھم آنھا را متخاصم پیاده 

بھھ متری از ج ٢۵٠-٣٠٠از فاصلھ نفر  ١٠-١٢بھ تعداد زبده ن اگروھھای از تک تیراندازنشان می دھد کھ 

  نفر از نیروھای پیاده دشمن را ١٢٠تا   ١۵٠وانائی قلع و قمع کردن شروع حملھ تقبل از جنگ در چند دقیقھ 
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دشمن بنابراین وجود تک تیراندازان در از یک گردان نیروھای افراد تعداد  او این برابر است ب را دارند

ھر جبھھ حملھ دشمن از برگ ھای برنده و از تاکتیکھای مھم ھر فرمانده شروع قبل از جنگ جبھھ ھا 

ھمدیگر بھره می بردند یکی از این جنگی گذشتھ تک تیراندازان از تجربھ ھای  نبردھایدر  .می باشدجنگی 

است ھمینکھ مشخص گردید کھ دشمن نیروھای حملھ دشمن شناسائی و تجسس شروع در زمان تجربھ ھای 

دشمن قصد حملھ در صبح زود روز بعد را دارد تک تیراندازان حرفھ ای با ھماھنگی فرماندھی جبھھ 

اسلحھ ھای تک  برد موثر شلیککھ در دشمن نزدیک شده و در فاصلھ ای بھ جبھھ  مقرر زودتر از موعود

و ھمینکھ  و مخفی شدهکمین  ھابھ نیروھای توپخانھ و خمپاره انداز برای دست یابی ان می باشندراندازتی

و آماده استفاده از  در می آیندو جنب و جوش بھ تحرک متخاصم در اطراف این سالحھا نیروھای پیاده 

نھا آبین ببرند تا  ھا راآن سالحھای سنگین خود می شوند تک تیراندازان خودی باید بھ آنھا شلیک کنند و

می تک تیراندازان  آنگردد و پس از  غیر ممکندر آن وقت  آنان ھا و استفاده از سالحپراکنده و نابود شوند 

و ھمیاری نیروھای خودی عقب نشینی کنند یا بھ روش دیگری فرماندھی با کمک ھای  جبھھتوانند بھ سوی 

سالحھای سنگین دشمن محل قرار گرفتن را بھ سوی  خودی تخریبتیراندازان گروھی از نیروھای  تک

سوی تش سالحھای نیروھای تک تیرانداز خودی بھ آبا پشتیبانی تخریب میفرستد و این نیروھای پیاده 

، البتھ قبل از ندگردمی بین برده و باعث خلل در کار دشمن  زحرکت کرده و آنھا را ا متخاصمنیروھای مقر

 انودی تک تیراندازان مسئولیت از بین بردن نیروھای دیده بان و نگھبانخرابکاری نیروھای خ عملیات

اگر از اسلحھ ھای کالیبر ( دنمی گردآنھا رانندھای دشمن و سیستم حمل و نقل ،ھاتوپخانھ و خمپاره انداز

 و تخریب  باعث از کار انداختن شلیک کننددشمن  و مھمات نفربرھای زرھی سبکتک تیراندازان بھ بزرگ 

خودی ھمیشھ بر اساس ثانیھ ھا و  تخریبنیروھای بین تک تیراندازان و زمان ما ھماھنگی  ).شوند ھا میآن

   .این روش حملھ کردن ھمیشھ با موفقیت ھمراه بوده استتجربھ نشان داده است دقیقھ ھای می باشد و 
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  )نشان می دھدز را در جبھھ ھای جنگ شمال قفقا یھروسارتش تک تیراندازان  ی ازگروھباال تصویر(

و  )سیستم مخابرات و بیسیم دشمن( از بین بردن فرماندھی نیروھای متخاصم و یا نیروھای ارتباطاتی آنان 

باعث خلل و عقب افتادگی در کار آنھا می گردد یا اینکھ قبل از حملھ دشمن دو سھ  ھر ضربھ و حملھ بھ آنھا

دقیقھ تا شروع حملھ آنھا گروھھای تک تیرانداز بدون برنامھ بھ آنھا حملھ کرده و اغتشاش و سردرگمی و 

روی نیروھای دشمن فرافکنی کنند این شکل حملھ تک تیراندازان وھدف قرار دادن ھر نیدر میان ترس 

خیلی اوقات موثر واقع میگردد و باعث فلج و از کار افتادن نیروھای دشمن بھ مدت مدیدی در جنبنده دشمن 

تعریف میکرد کھ واقعھ ای را از نیروھای با تجربھ و قدیمی ارتش سرخ یکی  . در خط جبھھ مذکور میگردد

زء نیروھای تک تیرانداز ارتش قابل نوشتن و خواندن است ، وی تعریف میکرد در جنگ جھانی دوم او ج

کھ او ھم در این گروه حضور داشتھ روس ن ااز تک تیرانداز وھیبوحھ جنگ بھ گرحدر ب وسرخ بوده 

  غرب  جبھھ ھایلمانی واقع در آیک گردان تانک متشکل از داده می شود کھ بھ نیروھای  است دستور
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توسط شبانھ روسیھ حملھ کنند و باعث خرابی و خلل در کار این گردان شوند او تعریف میکرد کھ آنھا را 

کی نزدیدر  تک تیرانداز ھایگروھاین پیاده کرده اند و  آلمانینیروھای جبھھ خط پشت  درچتر ھواپیما و با 

خود تعداد  کیروھای آلمانی برای پشتیبانی گردان تانمخفی شدند ن و زده کمینلمانی آخطوط نیروھای 

در و بودند  ماده کردهآ در نزدیکی خط مقدم جبھھ خودبرای حمایت از تانکھا ھویتزر توپ  قبضھ زیادی 

و  داده شد نیروھای روس بھ سوی جبھھآلمانی دستور پیشروی تانک گردان مقرر ھمینکھ بھ و زمان موعد 

نیروھای روسی را جبھھ ای آتش و شلیک بر روی دستور برای پشتیبانی گردان تانکھا ھم آنھا توپخانھ 

 خود "میلی متری ٧.۶٢ موسینای" تک تیرانداز  با اسلحھ ھایگروھھای تک تیرانداز روسی کردند دریافت 

و مشکالت تخریب مھمات توپخانھ آلمانیھا و باعث  وشلیک کردند آلمانی و مھمات آنھا  چینیروھای توپبھ 

و تخریب مھمات توسط نیروھای و این کشتار  گردیدندبھ سوی مواضع نیروھای روس در حملھ آنھا خلل 

تک کمین استتار شده وضع مخفی مبرای نیروھای روس فراھم آورد البتھ را تک تیرانداز پیروزی زیادی 

گروھھای ود بدر نزدیکی خط پایگاه توپخانھ آلمانیھا اشغال و وسایل زائد در زیر کوھی از  تیراندازان روس

کمین در موضع مخفی بھ آلمانیھا  ھای توپچیمتری از  ۴٠٠بھ مدت دو روز در فاصلھ  تک تیرانداز روس

خیلی " برای مدت دو روز و اقعابی حرکت ماندند کھ  یھیچ جنبش و تکانبدون در این مدت و  ھ بودندنشست

ترکشھای کشتھ شدن اتفاقی از سوی کھ آنھا را تھدید میکرد  یخطر دیگرو غیر قابل تحمل بود و  سخت

این تانکھا بھ سوی نیروھای آلمانی ھم وجود داشت  روسی T-30) ( ٣٠ھای تی تانکتوپ ھای گلولھ ھای 

و بھ گروھھای تک  ھم گذشتندجبھھ آلمانیھا را در نوردیدند و از پشت خط جبھھ آنھا خط شلیک میکردند و 

تیرانداز روسی کھ مکان آنھا از قبل بھ فرمانده گروه تانکھا اعالم گردیده بود رسیدند و این روایت نقل شده 

  .قدرت و مانور و اثر مثبت گروھھای تک تیرانداز را در جبھھ ھای جنگ نشان می دھد
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  شھرھا ھایخورد و و زدنبرد تاکتیک و حملھ تک تیراندازان در   

یکی از سخت  ی جنگ زدهدرگیری و نبرد در کوچھ و پس کوچھ ھا و مناطق مسکونی تخریب شده شھرھا

.                                                                   ی باشدھر کشوری مو نظامی ترین نبردھا برای نیروھای ارتشی 

تک  الزممھارتھای عملیاتی نبرد در شھرھا برای نیروھای تک تیرانداز طالب آمادگی تاکتیکی خیلی سخت و 

نی در در زمینھ استفاده از نوع سالح ،آمادگی فیزیکی و روحی  را می باشد، ھر منزل مسکو تیراندازان

تک تیرانداز موضع مخفی کمینی باشد کھ از سازه بتون آرمھ با تعداد ھای مناطق شھری می تواند برای نیرو

برای ساختمانھای (شھری مکانھای مخفی در زیر سقفو تاسیسات زیر بنائی زیادی پنجره ،سیستم فاضالب 

شھ محلی در آخرین طبقھ و یا بزرگ در شھرھای مدرن و منازل مسکونی در بیشتر کشورھای اروپایی ھمی

و زیرزمین وجود دارند کھ در چنین شرایطی ) در زیر شیروانی برای آسانسور و غیره و انبار وجود دارد

                                                                                                       . تغییر می کند" قوانین جنگی کامال

متخاصم پیروز شوند باید از گروھھای کھ بصورت نیروھای برای اینکھ نیروھای خودی در نبرد شھرھا بر 

مسلح بھ سالحھای مدرن و داشتن ارتباط مناسب با ھم دیگر باضافھ آمادگی نظامی کامل مخصوص برای 

باعث نیروھا در جنگ شھرھا و نداشتن آمادگی نظامی کامل استفاده کرد درگیری در شھرھا را داشتھ باشند 

مواضع خودی بھ دست دشمن حتی از دست دادن بھ خطر افتادن عملیات نظامی و از بین رفتن نیروھا و 

نیروھای ویژه کوھستان را داشتھ از تجربھ کمی است کھ نیروھای تک تیرانداز  و مناسب خیلی خوب میگردد

                                                    .    د مرتبھ با طناب بھ پایین و بر عکس جابھ جا و حرکت کنندباشند کھ در مواقع الزم بتوانند از ساختمانھای بلن

در جنگ ھشت سالھ عراق با ایران نیروھای ایرانی رشادتھای زیادی در جنگ شھرھا ازخود نشان دادند و (

می باشد اما با  یی از دست داده شده در مناطق جنگگواھی این موضع بازپس گرفتن یکی ویکی شھرھا

   گذشت زمان تجربھ ھای کھ با ریختن خون بسیاری از ھموطنان بدست آمده بھ فراموشی سپرده می شود در
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بر جای بگذاریم و و صورتی کھ ما می توانستیم از این تجارب دھھا کتاب و مقالھ برای آیند گان خود نوشتھ 

تجاربی کھ توسط نیروھا ایرانی کھ تمامی شھرھا را از دست نیروھای اشغالگر عراقی با دادن تلفات و 

و این باقی مانده است  و زیر خاکھا نھفتھدر یا ھا و ه خاطریا مانده در  ی بدست آمده وریختن خونھای زیاد

این برای آیندگان چیزی بر جای نگذاشتھ اند و این شاید ذیقیمت خود از تجارب  کشور ماھای نظامی ونیر

بنظر دکترین نظامی ما رسد کھ جنگ با نیروھای متخاصم ھمیشھ معلوم و مشخص و در پشت خاکریزھا و 

خدائی ناکرده در دیده نشده است  برای جنگ شھرھا ی تک تیراندازاستفاده از نیروھا سنگرھا می باشد و

کھ نیروھای نظامی ما بدون آمادگی کامل ونداشتن گروھھای تک تیرانداز  شود باعث میجنگی کھ پیش آید 

                                                               ).زبده و حرفھ ای آماج گلولھ ھای تک تیرانداز دشمن گردند

تک تیرانداز در ساختمان بلند  ھایکھ نیرویدر مناطق شھری برای انتخاب موضع مخفی کمین مناسب است 

 جائی گیردمرتبھ ای کھ محدوده اطراف آن خالی است و نیروھای خودی موضع وی را حمایت می کنند 

ی کند کھ وی بتواند محدوده بھ تک تیرانداز کمک م مرتبھ ایداشتن موضع مخفی در چنین ساختمان بلند

متری را از باال زیر نظر گرفتھ و بھ سمت نیروھای متخاصم شلیک  ۶٠٠و ۵٠٠را تا مسافت خود اطراف 

 ھای مرگباری کند و در این جا شما تصور کنید دسترسی بھ نیروی تک تیراندازی کھ در باالی ساختمان

دیده شود چگونھ می توان شاید ش و یا آتش اسلحھ فقط شعلھ پو موضع مخفی کمین گرفتھ باشد و مرتفعی کھ

خیلی سخت می باشد مگر شلیک مستقیم گلولھ توپ و یا انفجار و تخریب " بھ وی دسترسی پیدا کرد کھ واقعا

پرتاب و شلیک گلولھ نارنجک انداز و یا آرپی جی کاری است بس سخت و نمی توان بھ البتھ کل ساختمان و 

بھ سرعت  زتک تیراندانیروی شلیک کرد و اگر گلولھ بھ ھدف نخورد  ای مرتبھ ندطبقات باالی ساختمان بل

نمی توانند از نیروھای متخاصم موقعیت خود را تغییر داده و از پنجره دیگری بھ سمت آنان شلیک می کند و 

  ود را در روز روشن باید مکان مخفی کمین خ تیراندازدر مناطق شھری تک دست شلیکھای وی در امان باشند
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بخوبی مناطق اطراف خود را ببنید و او نباید بھ ھیچ وقت بھ سمت جلو و کند تا بتواند در ھوای روشن تعیین 

  خود باز کندبھ موضع مخفی کمین و مسیری را برای پیشروی و رفتن نالی بھ سوی دشمن پیشروی کند و کا

موضع مخفی کمین بر  تحت نفوذ دشمن را بگیرید و در آنجااگر نیروی تک تیرانداز ساختمانی را در منطقھ 

است از سھ طرف بھ سمت وسوی وی شلیک کنند و بدتر از این ممکن میتوانند پا کند و نیروھای متخاصم 

گریز وی را بھ سمت نیروھای خودی را بستھ و برای  دستگیری وی اقدام کنند و گاھی اوقات در  مسیر

نیروی تک یک مسیر را برای بھ تلھ انداختن " کھ نیروھای متخاصم عمدااست جنگھای شھری دیده شده 

در را  ویناسب در زمان مند و نتک تیرانداز بھ سمت آنان پیشروی کنیروھای تا  اند خالی کردهتیرانداز 

اگر نیروی تک تیرانداز تحت فشار و مقاومت دشمن موضع  و از بین ببرند ادهحلقھ محاصره خود قرار د

و ھمینکھ  هآن ساختمان را مین گذاری کردنیروھای تخریب آنوقت باید بدھد درخود را در ساختمانی از دست 

بھ ھوا فرستاده بھ ھمراه آنان تا فونداسیون نیروھای متخاصم در آن پناه گرفتن با یک اشاره ساختمان را 

شدن اگر نیروی تک تیرانداز بخواھد بھ کسانی کھ از نیروھای دشمن کھ قصد  نزدیک  دننتخریب کمنفجر و 

" ساختمان بلند نارنجک پرتاب کند حتمااز باالی خود از موضع مخفی  را داشتھ باشندسمت ساختمان بھ 

بھ سمت  قرار داده و یگلوی آن شکستھ است و یا لیوان شیشھ طور نارنجک را در بطری شیشھ ای کھ

ثانیھ منفجرمی  ۴شکستھ شدن نارنجک پس از و بھ زمین بطری و یا لیوان بیرون پرتاب کند کھ با خوردن 

شود و اگر نھ در حالت معمولی نارنجک در ھوا منفجر شده و خسارت چندانی بھ نیروھای دشمن وارد نمی 

ی شمال قفقاز در شھر گروزنی مرکز جمھوری خود مختار چچن وقتیکھ نیروھای ارتش در جنگھا.کند

فرماندھی تک تیراندازان چچنی در ساختمانی گردیدند نیروھای روسیھ متوجھ موضع مخفی کمین تعدادی از 

و  مسلسلچی وبا کمکنفر بھمراه یک را یکنفر از نیروھای تخریب روسی نیروھای روسی واقع در منطقھ 

   این نیروھا فرستاده وآتش نیروھای تک تیرانداز خودی و نارنجکھای دود زاد بھ ساختمان مزبور  پشتیبانی



١٢٦ 
 

  تاکتیک و حملھ تیراندازان در نبرد و زدخوردھای شھرھا                                        )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

و پس از عقب نشینی از آنجا ساختمان را بھمراه نیروھای تک میکنند  را مین گذاری بھ ساختمان آنجانفوذ ا ب

.                                                                                                          تیراندازجدائی طلب چچنی منفجر و با خاک یکسان می کنند

استفاده نیروھا اگر از نارنجکھای دودزا برای پوشش کرد فراموش  البتھ یک نکتھ خیلی مھم است کھ نباید

وزش میشود باید جھت وزش باد و فاصلھ انفجار نارنجکھای دود زا را تا مواضع خودی در نظر گرفت کھ 

نجکھای دود زاد سمی می باشند و استفاده رباد دود را بھ سمت نیروھای خودی نیاورد چون بعضی از نا

از چنین نارنجکھای دود زاد می توان برای بیرون انداختن و فرار دادن است خطرناک  نادرست از آنھا

.                                                                                استفاده کرداند پنھان شده در زیرزمین ساختمانھا و مکانھای بستھ کھ نیروھای متخاصم 

شھرھا در جمھوری چچن نیروھای جدائی طلب با آتش زدن بشکھ ھای نفت و  جنگخاطره از باز ھم 

در روی مواضع نیروھای روس انجام داده بودند را آمونیاک تولید دود کردند و در حقیقت آنھا حملھ شیمیایی 

تغییر البتھ در اینجا آنھا محاسبھ جھت وزش باد و فاصلھ دودھا را تا نیروھای خودی انجام نداده بودند کھ 

در " ضمنا میگرددرفتن دود بھ سوی آنھا باعث تلف و مجروح شدن تعداد زیادی از نیروھای آنھا  و جھت باد

کارخانھ " در شھرھای درگیر در جنگ حتماکھ را نباید فراموش کرد این مواد شیمیایی در شھرھا  خصوص

رد بطور مثال در ھر انبار و سردخانھ شرکتھای فراوانی است کھ در آنھا ده تن مواد شیمیائی وجود دا جات و

برای تصفیھ آب و دیگر  ھمواد غذائی مقدار زیادی آمونیاک برای سرد کردن وجود دارد و مواد شیمیائی ک

" د و یا اینکھ در روی دپوی راه آھن مقدار زیادی تانکر وجود دارد کھ حتمانموارد مورد استفاده قرار میگیر

ی کھ با انفجار ھر کدام از آنھا مدارد  دوجومونیاک آبنزول و یا اسید و یا مانند  در آنھا مواد شیمیائی و غیره

.                                                   آنھا بر جای گذاشتنیروھای است خسارت زیادی بھ دشمن وارد کرد و تلفات زیادی در میان  توان

ش روسیھ تتلفاتی کھ بھ نیروھای اررھای آن جمھوری ودیگر شھ چچن گروزنی مرکز در درگیرھای شھر 

  درصد % ٣٠درصد تلفات بر اثر انفجار و ترکش گلولھ ھای آرپی جی و % ۴٠توسط جدائی طلبان وارد آمد 
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درصد باقی مانده تلفات بر اثر کار گذاشتن % ٣٠تلفات بر اثر گلولھ ھای اسلحھ خودکار و تک تیرانداز و 

بمب ھای کنار جاده ای و انفجار مین بوده است و البتھ این روند جنگ در شھرھا می باشد، بنابراین الزم 

و مناسبتر است ھر کدام  ٢۶-آرپی جی در ھر جوخھ از نیروھای تک تیرانداز یک نفر نیرو مجھز بھ است 

ویک نفر مسلسلچی و یک نفر ) ١۶٧ صفحھ( شمل قبضھ اسلحھ از نیروھای تک تیرانداز مجھز بھ یک 

تعداد بیشتری افزایش داد  تا جوخھ بھ اندازه یک چی باشند و یا مناسب است کھ نیروھای تک تیرانداز  بیسیم

                                  .   بیشتر و موثرتر میگردد آنآتش  ای کھ با توجھ بھ چنین آماده کردن جوخھ

خود اغلب حملھ ھای  )مثل جوخھ، گروه و گروھان(ھای کوچک نیروھای ارتش ھدر جنگ ھای شھری گرو

شھرھا باعث بوجود ساختمانھا درخودی انجام می دھند خرابی و تخریب نیروھای کمک و پشتیبانی را بدون 

کھ  می شودنیروھای تک تیرانداز مکانھای مناسبی برای جنگیدن کمین زدن و حملھ کردن  و آمدن محلھا

از حرکت و  هکمین زدو مخفی تخریب شده ای  یمکانھاچنین در  ندمی توان تک تیراندازگروه ھای براحتی 

 بگواستجنگ در شھرھا زمانی جوا،نندجلوگیری ک نیروھای پیاده و زرھی سبک و سنگین دشمنو پیشروی 

خرابکار کھ در  کھ تعداد کمی از گروھھای زبده متخاصم است نیروھای روزی بریپ وبا موفقیت ھمراه و 

 انجام دھندرا  و حساب شده عملیات مناسبوجود دارد و حرفھ ای  ماھرتعدادی تک تیرانداز " بین آنھا حتما

ھان متخاصم و نیروھای کلیدی دشمن ه دمثل گذشتھ از بین بردن فرمان انشرایط وظایف تک تیراندازاین در 

کھ برای نیروھای خودی خطر بیشتری الی آخر ..... و متخاصم  سیستم ارتباطات مخابراتی و دیده بانھایو 

                                                               .دنبربین میاز  آنھا راشلیک دقیق و کاری ھر دارند و با 

و را از بین ببرند و حمل نقل آنھا زان با ترورھای بی امان خود می توانند سیستم پشتیبانی دشمن تک تیراندا

و  آنھا ترس و خوف بوجود بیاورنددل نیروھای و در دشمن برسد  ھ دستاجازه ندھند کھ مھمات و خواربار ب

  نیروھای  عملیاتجوابگو بودن  منظور و گرفتن نتیجھ مناسب واین برای  بزنندھم  ربنھا را آدیسیپلین نظامی 
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د ، در نمتری براحتی از مخفیگاه خود شلیکھای دقیق و بی امان خود را انجام دھ۶٠٠از فاصلھ تکتیرانداز 

توسط لھ ای در جنگ شھرھا و با سر و صدای موجود ناشی از انفجار و شلیکھای صورت گرفتھ چنین فاص

نیروھای صدای شلیک گلولھ ھای موثر و دقیق کسی جبھھ ای جنگ دیگر در گیر در دو طرف نیروھای 

اند د و برای نیروھای دشمن غیر ممکن است کھ بتوننمی بینرا  را نمی شنود و آتش سالح اوتک تیرانداز

.                                                                                                                            را از پای در آورندرا پیدا کرده و آنھا تک تیرانداز موضع مخفی 

لھ نزدیکی از نیروھای متخاصم شھری تک تیرانداز در بعضی مواقع نمی تواند در فاصو نبرد در جنگ 

برای ی از این علتھا یک: مخفی کمین خود را بر پا کند و دلیل اصلی این موضع در دو علت است موضع 

تک تیرانداز مشکل استتار و پنھان کردن موضع مخفی کمین وی می باشد دومین علت فاصلھ نزدیک نیروی 

کمتر می کند، بنابراین اگر موقعیت منطقھ نبرد ایجاب بانی وی را ه قدرت دیداست کھ بھ نیروھای متخاصم 

و باالی کند او باید موضع مخفی کمین خود را در باالی ساختمانھای بلند مرتبھ ، منابع آب و مناره مساجد 

در جھت مسیر ھجوم نیروھای خودی بھ مواضع دشمن و یا اینکھ اگر مکان بلند مرتبھ ای وجود کلیساھا 

  .بزندموضع مخفی کمین با فاصلھ زیادتر از دشمن شھ و کنار جبھھ نیروھای خودی نداشتھ باشد در گو

و بھ  ھندقرار د ردستور می دھد کھ دشمن را تحت فشا انتک تیراندازگروه فرماندھی بھ  گاھی اوقات

ی در شھرھا انبرای تک تیرانداز ءمحل و موقعیت کمین و اختفا در اینجاد نتلفات وارد کن آنھانیروھای 

با توجھ بھ شعور جنگی و کمین زدن خود محل مناسبی را  انتک تیرانداز و استتخریب شده از جنگ زیاد 

را از بین  آنھاد و از فاصلھ مناسب ند کھ براحتی ھدف را ببیننمحلی را انتخاب می کن آنھا دنانتخاب می کن

ھمراه در صورت لزوم می تواند   برای جلوگیری از اسیر شدن توسط نیروھای دشمن انتک تیرانداز .دنببر

.                                                                                                                         دنکمین خود را بر پا کند و موضع مخفی نپیشروی کنعقب آنھا حرکت و  سرپشت از و یا  ینیروھای خود

  باید با ھمراھی و حرکت یک " شھری حتما یتک تیرانداز با حرکت خود در بین خرابھاھای نیروبنابراین 
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طبقات ساختمان ھای پنجره نشانھ گیری از تک تیرانداز در صورت لزوم برای شلیک و ( تیربارچی باشد 

و یا در صورت یک تیربارچی " وی را حتما )آنھا استفاده می کند  از موجود در شھرھا و یا از زیرزمینھای

  و پشت بھ او حملھ و یا شلیک  ءاز پشت سر باید پشتیبانی و حفاظت کند کھ از قفالزوم یک آر پی جی زن 

تک نیروی ا خود یک دستگاه بیسیم دستی ھمراه می برد کھ ارتباط خود را با نکنند اغلب اوقات تیربارچی ب

  تیرانداز و نیروھای خودی حفظ کند، تک تیرانداز برای مشخص نشدن محل خود و مخفی کردن صدای 

  شلیک اسلحھ اش ھمزمان با شلیک مسلسلچی ھدف را نشانھ گیری و شلیک می کند او با این کار صدای 

  .نکنندشناسائی محل وی را دشمن تا نیروھای  کندمیشلیک تیربار خفھ صدای با ود را شلیک اسلحھ خ

                                                                                      :در ھنگام شلیک از داخل ساختمان نشان داده است زیر  موضع درست و نادرست تک تیرانداز تصویرھایدر  

 )а موضع درست و б موضع نادرست می باشد تک تیرانداز می باشد(.  
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تک تیرانداز در جنگ شھرھا ھنگام شلیک از یک نیروھای گذشتھ باقی مانده از با توجھ بھ تجربیات 

بھتر است از فاصلھ دورتر از میدان نبرد و از داخل اتاقھا و دور از لبھ پنجره ساختمانھا بلند مرتبھ ساختمان 

شلیک کند و در این صورت دود ناشی از شلیک از مکان مذکور بھ بیرون سرایت نمی کند و از سوی 

دشمن آتش شلیک گلولھ ھم بنظر نمی آید و بھ ھمین ترتیب صدای شلیک گلولھ تک تیرانداز ھم خفھ تر بھ 

ز در چھ مکانی د حدس بزند کھ تک تیرانداننمی تواننیروھای متخاصم متخاصم می رسد و  نیروھای  گوش

                                                         . و بر روی جبھھ آنھا آتش می گشایدمخفی و مستقر گردیده 

شلیک  شلیک از داخل محیط بستھ تمام این خطرات را از بین می برد دود اسلحھ دیده نمیگردد و صدای 

و با چند  بماندبستھ مدت زیاد در یک مکان بھ نباید ھم یرانداز نیروی تک تالبتھ  ،گردداسلحھ خفھ می گلولھ 

.                                                                                                                      عوض کند" سریعاباید خود را کمین مخفی وضع مو ھدفمند شلیک کاری 

فقط با کمی تفاوت در جنگ شھرھا و در طبیعت است  گمثل جن" تقریبادر شھرھا  انجنگ تک تیرانداز

ساختمان ، ( شھری نطقھدر یک مرا زاپاس موضع مخفی کمین  ینتک تیرانداز ھمیشھ چنداغلب نیروھای 

ھدف گیری و از بین بردن نیروھای متخاصم  ،میگیرندبرای خود در نظر  ...)وغیره  ھای مسکونی مجتمع

گ و زدوخوردھای شھری کار نیروھای تک تیرانداز است و آنان ھستند کھ با نشانھ گیری دقیق و در جن

از پس نیروھای دشمن برآیند تحلیل گران نظامی می گویند  یشھرمناطق تعیین موضع ھای مخفی کمین در 

نھان شدن برای کمین زدن و پشھرھا کھ خانھ ھا و کوچھ و پس کوچھ ھای و خرابھ ھای منازل مسکونی 

گردیده بھشت تک تیراندازان می باشند از جنگ استالینگراد کھ بھ جنگ نیروھای تک تیرانداز معروف 

تاکنون جنگھای زیادی در مناطق شھری بوقوع پیوستھ و در این جنگھا ھمیشھ برتری نظامی با نیروھا  است

اگر ھم  خود بیشتراستفاده کرده اند ھای نظامی و ارتشھای بوده است کھ از گروھھای تک تیراندازان در رده

  در  کھ تیرانداز ھستند اکنون جنگ و در گیریھای در کشور سوریھ را در نظر بگیریم این نیروھای تک
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دارند و نیروھای زره پوش را ارتشی  یگانھایدیگر قدرت برتری را نسبت بھ دست باالتر و  شھرھاجنگ 

 باقی مانده ازدر کوچھ ھای باریک و پر از نخالھ ھای و غیره بیابانی  بر عکس مناطق صاف وارتشی 

در  حرکت آنھانمی کنند و بازی نقش مھم و کلیدی در جنگ شھرھا " تقریباشھری تخریب ساختمانھای 

نکتھ دیگر سالح ھای سبک ضد تانک مانند آر پی جی ھا و شھرھای جنگ زده بسیار خطرناک می باشد 

نیروھای شورشی براحتی از  دارندمشابھ کھ خطر بسیار زیادی برای تانکھای گرانقیمت ارتشی  ھای نمونھ

گرانقیمت را با گلولھ  ناشی از جنگ می توانند این تانکھایباقی مانده عوارض و  شھریخرابھ ھای داخل 

  .د از بین ببرندنکھ کمتر از صد دالر قیمت دارسالح ھای ضد تانک  ای

    )می دھد نشانرا  ھا در کشورعراقشھرنبرد ارتش امریکا را در حال ھدف گیری در  تک تیراندازنیروی پایین  تصویر در(

 

 ثانیھ ١۵ - ٢٠صل واسھ گلولھ با ف یادو از شلیک  ده و حرفھ ای پسبز انتک تیراندازدر نبرد شھرھا اغلب 

" آنان سریعاو اگر  صورت می دھنداتاق پنجره الزم از فاصلھ گرفتن با البتھ داخل ساختمان و از  یکدیگراز 

با فاصلھ زمانی  تخاصمم نیروھای" حتماد نتعویض نکنپس از شلیک صورت گرفتھ خود را وضع مخفی م

گلولھ ھای ضد تانک و  بھ سمت موضع مخفی آنانآنان ز بین بردن برای اپس از رویت تک تیرانداز کمی 

  تخریب شده در مکان ھای  انبھترین موقعیت برای تک تیراندازبنابراین  کنندمیشلیک یا نارنجک انداز 
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  زدخوردھای شھرھا تاکتیک و حملھ تیراندازان در نبرد و                                        )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

 حلو در باالی آن ماست صورت گرفتھ بیشتر مناطق شھری و ساختمانھا محلی است کھ در آنجا تخریب 

ھای زیر تصویرھای مقدار زیادی نخالھ ھای ساختمانی باقی مانده وجود داشتھ باشد در چنین جاھای مانند 

  . می باشندبھترین محل برای اختفاء و کمین تک تیرانداز 

      )در میان نخالھ ھای ساختمانی را کمین تک تیراندازمحل مخفی  تصویر زیردر ( 

  

جلوی محل خط چین در موضع مخفی تک تیرانداز را در فصل زمستان نشان می دھد و تصویر باال در 

ب بپاشد تا پس از آنھا آدر روی برف را بکوبد و  باید شبرای دیده نشدن را تک تیراندازموضع مخفی 

  .و موقعیتش برای نیروھای متخاصم محرز نمی گردد ک برف بھ ھوا بر نخیزدشلی

  

  )ستنشان داده ااز دتك تیرانسر از پشت است كھ باال ھمان عکس قبلی در تصویر  (
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پنھان شدن در شھرھای جنگ زده و تخریب شده در میان نخالھ ھای و مصالح باقی مانده ناشی از خرابی 

  نخالھ ھای ساختمانی دیگر ،آجرھا و  از اسکلت و سازه ساختمانھا ساختمانھا مثل قطعات بتونھای باقی مانده

و  پوشش دھندمی توانند را مخفی کمین  ھایتک تیرانداز بھترین موضعنیروھای برای کھ موجود در محل 

و از  بمانندپنھان از دید نیروھای متخاصم براحتی می توانند تک تیرانداز نیروھای  در چنین جاھای است کھ

    .آنجا بھ ترورھای نیروھای متخاصم بپردازند

    )دھدرا نشان می  یی شھرھادر محلی دیگر در میان خرابرامکان تک تیرانداز  در تصویر زیر ( 

  

د در نکمین بزن یمخفیک موضع مدت زیادی در بھ پیش می آید کھ ان تک تیراندازنیروی گاھی اوقات برای 

کھ کمتر از سوی د نرا بھ شکل زیر در آوربھ سوی ھدف این ھنگام الزم است کھ محل دیده بانی و شلیک 

  .دنص و پیدا میگردیشخنیروھای متخاصم مورد شناسائی و ت
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  تاکتیک و حملھ تیراندازان در نبرد و زدخوردھای شھرھا                                        )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

  )بھ سوی نیروھای مخالف استفاده میکنندنشانھ گیری و شلیک  یبرانیروھای تک تیرانداز در جنگ شھری پالن زیر از (

a

1

2

3

  

منفذ باز شده در دیوار برای دیده بانی و  - ٢ می باشد زاویھ دید تک تیراندازمقدار  a - ١تصویر باال در 

.                                                                                 دھدمی را نشان تک تیرانداز موقعیت  -٣ در نظر گرفتھ شده است شلیک بھ نیروھای متخاصم

و محل در چنین پالنی را خود کمین مخفی تعیین موضع بانی و ه اگر تک تیرانداز برای دیددر جنگ شھرھا 

بھ راحتی موجود در دیوار ء و سوراخ از مجرااو می تواند  در آنصورت ایجاد کندره ساختمانی ادر دیو

بانی و ه مخفی کمین خود دیدبھ اطراف موضع و در صورت لزوم می تواند با شعاع زیادی  بیرون را ببیند

قرار  دیده شدن و  شناسائیمورد نیروھای متخاصم کمتر از سوی موضع مخفی کمین وی شلیک کند و 

موضع سرگردان بھ تک تیرانداز در و ترکشھای ای کوچک از برخورد گلولھ ھا راین مج "ضمناگردد ،می

با  یدر زیر پای خود حفره دیگر" حتماھای در چنین مکانتک تیراندازان ، جلوگیری می کندمخفی کمین وی 

پرتاب کند آنان داخل وسمت بھ سوراخ این از دستی  یکھ اگر وانگھی دشمن نارنجک ندسازمیشیب تند 

تک بھ آن  یو ترکشھا گیرددر ھمان حفره صورت  نارنجکانفجار غلتیده و  آنانزیر پای حفره نارنجک بھ 

را مشخص کنند او می تواند بعد وی  کمینمخفی ای متخاصم موضع نیروھاگر ،دنسانر میآسیبی ن تیرانداز

از شلیکھای صورت گرفتھ در یک چشم بھم زدن آن منفذ را بستھ و از موضع مخفی کمینش دور شود ،از 

  غربیبرگ در پروس زنیواین روش نیروھای روس در نبرد استالینگراد و آلمانھا در دفاع از شھر ک
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دورترین شھر آلمانھا در شرق  و واقع در پروس غربی در کرانھ دریای بالتیکبرگ زنیوکشھر آلمانی ( 

و شھر بھ دست نیروھای  کشورشان بود کھ در جنگ جھانی دوم بعد از نبردھای سنگین تخریب گردیده

شھر را عوض کرده و بھ کالنین گراد  این روسھا اسمبھ کشور روسیھ  گردید و  و سپس  ملحق افتاد روس

در مقابل ارتش سرخ استفاده  )در قیمومت کشور فدرال روسیھ می باشد این شھر ھم اکنونکھ  تغییر دادند

میکردند برای زیادی استفاده شھری  ھایروش در جنگنیروھای تک تیرانداز روس و آلمانی از این  میکردند

 با شعاع دید مناسب در نظر این منظور در بین خرابھای ساختمانی محلی پیدا کرده و منفذی مثل شکل باال

و از آن سیم نازک رد کرده بودند و پس از  شدهآجری کھ سوراخ  میگرفتند و این منفذ را با تکھ تختھ و یا

توسط تک تیرانداز با کشیدن سیم محل منفذ را می بستند تا آن منفذ از بیرون ھویدا و شلیک و نشانھ گیری 

در دیواره منافذ بیشتری تعداد مشخص نگردد و بعضی اوقات تک تیراندازان برای دید و شلیک بھتر 

  .  دکنن یند تا دید بیشتری بھ اطراف داشتھ و نشانھ گیری و شلیک بیشترردساختمان تعبیھ و درست می ک

    )می دھد نشانرا سوریھ کشور زدخوردھای در منازل مسکونی تک تیراندازان را در  یزیر موضع مخفتصویر  در(

  
  و دود و آتش و صدای شلیک اسلحھگرفتھ  باال و لولھ اسلحھ تک تیراندازان در بدنھ دیوار قرارتصویر  در
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 زیاد می باشد آنان سرایت می کند و احتمال مشخص شدن موضع مخفیاز موضع مخفی شان آنان بھ بیرون 

                                   . استو احتمال شلیک نیروھای تک تیرانداز بھ منفذ و کشتن تک تیرانداز زیاد 

تک تیراندازان حرفھ ای و ماھر در حین تک تیراندازی و نشانھ گیری از منافذ تعبیھ شده در دیوار 

تا دود و آتش  انجام دھندساختمانھا ھمیشھ سعی می کنند کھ شلیک و نشانھ گیری از فاصلھ دورتری از منفذ 

بان متخاصم  ه و بھ چشم نیروھای دید کمتر گرددآنان اسلحھ و شلیک گلولھ باروت  سوختنو صدای ناشی از 

محلھای برای فرار خود  دنمیکنالمکان سعی احتی خبره و حرفھ ای  تک تیراندازنیروی ھای  کمتر بخورد

اگر نتواند از محل کمین  آناند ندر نظر بگیردشمن را  نیروھای از سویدر مواقع ضروری و محاصره 

از رت محاصره و پرتاب نارنجک و یا گلولھ ضد تانک صود و در ندیگری عقب نشینی کن خود بھ جایی

و با  دنبدھی قرار ھرچیز دیگرو یا پالتو،لحافو  کاله آھنیبا  را سر خود باالیباید " حتماسوی متخاصم 

گوشھای خود را گرفتھ تا کمتر تحت تاثیر موج گرفتگی ناشی از انفجار  پتوھا و ھر چیز پارچھ ای دیگر

استفاده ھمیشھ از یک موضع مخفی کمین استفاده کند و ھمھ وقت ک تیرانداز نباید در جنگ شھرھا ت دنگرد

باید ھمیشھ در حال  انتک تیراندازجنگ شھرھا ،در  می باشدبرای وی خطر آفرین مخفی از یک موضع 

از داخل زره پوش تخریب شده  دنمی توان خودد برای موقعیت کم زمانی نمانور باش و حرکت جابجائی

برای ھمھ البتھ د نناستفاده ک انجھت موضع مخفی کمینشفقط برای مدت کوتاھی ای نظامی تنھا خودروھ

و  است انتک تیراندازموضع مخفی و پنھان گرفتن کھ زره پوش تخریب شده محل خوبی برای است  معلوم

الی تک احتمنبود  وبود از  انشخیالمتخاصم نیروھای اینکھ برای ھم از این موضع واقف است و دشمن 

اگر در ند نبھ آن زره پوش شلیک کسالح ھای سنگین  با ممکن است آسوده گردد در زرھپوش تیرانداز 

تک تیرانداز برای کمین استفاده شود  تخریب شده بیابان و یا جایی بغیر از شھر از نفربر زرھی و یا تانک

  از طریق آن ف آن خارج شده و می تواند از قبل در زیر زره پوش گودالی کنده و در زمان مناسب از ک
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حرکت کند اما در شرایط شھری و اسفالت موجود در  چشم دشمن بھ سوی نیروھای خودیگودال دور از 

از بھ سوی ھدفش چند گلولھ بعد از شلیک تک تیرانداز ن کار غیر ممکن است بنابراین کوچھ و خیابانھا ای

طور ب ور گردددرفتھ و از آن منطقھ  نبیروزره پوش داخل زره پوش تخریب شده باید ھرچھ زود تر از 

تک تیراندازان برای دفاع از شھر و جلوگیری از حملھ و تک شھری خوردھای وو زد کلی در جنگھا

                 .می کنند ءایفابرای فرماندھی جبھھ ھا و نقش کلیدی  ھستندھای متخاصم فاکتور مھمی نیرو

و خرابی ھای و ھرج ومرج زیادی حکمرفا است و در شھرھای جنگ زده کھ نبرد در آنھا جاری می باشد 

 ندازان در این شھرھانخالھ ھای ساختمانی زیادی از مناطق مسکونی و شھری بر جایی مانده است تک تیرا

با شلیکھای دقیق بھترین آنان می پردازند و ماھیھای دیگر مثل نیزه ماھیانی ھستند کھ در دریا بھ شکار 

ھا و ھرج  نھا با استفاده از سردرگمیآدرگیر در جنگ را دارند دیگر بازده را نسبت بھ یگانھای نظامی 

و مکان  انجام داده و بھ سرعت جامتخاصم را نیروھای عملیات ترور و زدخوردھای شھرھا مرج جنگ 

سعی و خود را تغییر می دھند برای تسخیر شھرھا و عقب راندن تک تیراندازان از اینگونھ شھرھا ھمیشھ 

                                                                              .صورت می گیرددشمن نیروھای طرف از تالش زیادی 

د موضع نتک تیرانداز می تواننیروھای و محلھای شھری نبرد در کوچھ ھا و خیابانھا و  جنگ شھریدر

آھن و آالت اسقاطی و مکانھای نیمھ تخریب  مخفی خود را در میان باقی مانده آجرھا، نخالھ ھای ساختمانی

و پشت دیوارھای کوچھ  ی منازلمھادر روی پشت بااز تخریب ی باقی مانده و دود کشھا شده ،پشت لولھ ھا

تک نیروھای د البتھ نھای مساجد ایجاد کنه کارخانھ جات و منار ھایو ساختمانھای بلند ، دود کشمنازل  ،ھا 

 ایشانموضع مخفی " د کھ حتماننباید فراموش کندر مکانھای شھری و درھر کجا کھ کمین  میزنند تیرانداز 

          . دنشلیک کن انروی شانھ چپشوانعھای موجود از پشت مبھ شکلی باشد کھ بتواند از 
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    )نشان داده استرا را در جنگ و زدوخورد شھری مخفی ھا موضع  تصویر زیردر ( 

                        

.صورت میگیردچپ شلیک و اینجا  از سمت دست   Б)  شلیک صورت میگیرد دست راستاز سمت باال  تصویردر (А) 

 متصل بھ زیر زمین و ساختمانی نیروھای تک تیرانداز در شھرھا اختفا و محلھای اھگاھاغلب اوقات کمین

مورد استفاده فرار تک تیراندازان  برای عقب نشینی وبھ آسانی و راحتی تا  می باشدجاور مھای نزدیک و 

در ھا در حین حرکت و جابجائی شھربین خیابانی در بعضی مواقع تک تیراندازان در جنگھای  قرار گیرند

برای تک تیرانداز نیروی این منظور برای  ،پنھان میشوند اند ھای مخفی کھ از قبل در نظر گرفتھموضع 

بھتر است از عکسھای ( پالن شھر و باید آگاھی کامل از نقشھ در مناطق تخریب شده شھری  مخفی شدن

ترسیم گردیده استفاده گردد در این نقشھ ھا مشخصات کامل تری از مناطق شھری  ۵٠٠/١ھوایی در مقیاس 

تک و  الزم می باشدشھری را مسکونی و تجاری و حتی لزوم داشتن نقشھ پالن معماری مجتمع ھای  )است

 .                                                       بداندشھر استقرار نیروھای متخاصم را در مناطق باید تیرانداز 

گروھھای تک باید جھت حرکت و جابجائی فرماندھی ارتش کھ  دیگر این است یکی از نقاط خیلی مھم 

   توجھ کاملی" باید حتمااین است کھ دشمن و خودی را بدانند بھ سمت نیروھای درخرابھ ھای شھری تیرانداز 
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نمایان مشخص و و محل روی نقشھ این فاصلھ و در  داشتھ باشندفاصلھ خودشان تا نیروھای متخاصم را بھ 

شھری حرکت بھ صورت دونفری می  ھایدر جنگبرای تک تیراندازان  کم خطریکی از موارد مھم و .گردد

شت تختھ بتون و یا پشت دیوار یا در پ یبھ صورت جفتی در محل مناسب انباشد در این حالت تک تیرانداز

و یا شلیک گلولھ ھای ھای ناشی از انفجار گلولھ ھای توپ و خمپاره از ترکش جای مناسب دیگر بدور

 می کندبانی ه و جنگ را دید یبا دوربین پریسکوپ محل درگیر دوم سرگردان و ھدفمند مخفی گردیده و نفر

جھت و محل ھدف ، فاصلھ ھدف را از محل تیرانداز خود  تک ھم قطارھدف مناسب بھ و دیدن و با مشاھده 

در زمان مناسب و  ویاطالع بھ  و دقیق کمین و سرعت باد و دیگر پارامترھا الزم را برای شلیک مناسب

بھ سوی تک تیرانداز در مدت زمانی خیلی کوتاه از محل اختفاء خود گلولھ ای ھدفمند نیروی میرساند و 

                                                                                       .مخفی میگرددباره شلیک کرده و دومتخاصم 

 مشابھ کمین  بھ صورت جفتی با امکاناتیان بھتر است آنان تک تیراندازاز عملکرد برای گرفتن نتایج بھتر 

را تلف در فاصلھ کمی کھ صحبتھای ھمدیگر دھند آنھا می توانند در دوجایی مخرا انجام  دیده بانیکار 

کمین و مخفی شوند و بھ ھم دیگر جھت و مشخصات و  )در دید ھمدیگر باشند" الزم نیست حتما( بشنوند 

در قبال نیروھای در مواقع خطر و ضرورت می توانند با آتش خود  ھاکمیناین  ف را بدھند دراھدامکان 

اگر در این گروه دونفره یک (  انجام بدھنداز ھمدیگر ناسب را مو حمایت از یکدیگر پشتیبانی متخاصم 

                          .)می شود برابر دینچنشلیک  تیربار سبک ھم باشد کارایی آنھا در حین دفاع و پشتیبانی و

 در مناطق مسکونی و شھرینیروھای ارتشی خودی  دفاعیا حملھ و  یاتھنگام انجام عملدر جنگھای شھری 

بعضی حتی در فاصلھ مناسب و  ھبا توجھ باو  نمی باشدجبھھ اول و خیابانی لزوم بودن تک تیرانداز در خط 

مناسب از باالی سر ھم قطاران و ای دورتر و جاھا در جنگ شھری با اسلحھ ھای خود می توانند از فاصلھ 

  الزم بھ ذکر ز پای در بیاورند دشمن شلیک کنند و ھدفھای خود را انیروھای پیاده نیروھای خودی بھ سمت 
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عملیات را  اتھان پایین دست ھمکاری و از آنھا دستوره در جنگ شھری تک تیراندازان با فرمانداست 

تیراندازی و ترور نیروھای کلیدی نگام حرکت و جابجایی تک تیراندازان در شھرھا عملیات ، در ھمیگیرند

موقعیت نیروھای متخاصم بانی مناسب ه دیدبا توجھ بھ  تک تیراندازانبھ سرعت صورت میگیرد متخاصم 

می دھند یا خود را تغییر مخفی کمین داده و محل انجام را خود در یک چشم بھم زدن شلیک موثر را دیده و 

در ھمانجا بھ شکلی مخفی می شوند کھ در صورت مشخص شدن از سوی دشمن از انفجار ترکشھای گلولھ 

در طبیعت برای از بین بردن تک  یا در جنگھای شھری و(  بدور باشند ی آنانھای توپ و نارنجکھا

         .)انجام می دھند دازانشناسایی شده تک تیران و مخفیگاه ن  شلیک مستقیم گلولھ توپ بھ محلاتیرانداز

طویل ، کوچھ ھا، میادین، ورودی مجتمع  یدر جنگھای شھری ھمیشھ تک تیراندازان مناطقی مانند خیابانھا

و دیده بانی خود قرار تحت کنترل  رادر شھرھا موجود و و در کل ھرجایی وسیع و بزرگ  ی مسکونیھا

پیشروی آنھا را ترمز و  میگیرندو نفرات دشمن را  جلوی حرکت گروھھا کھ بھ صورت مفیدتری دھند می

تک تیرانداز باید آموزش و نیروھای دست آوردن نتایج مھم در جنگھای خیابانی و شھری برای بھ  .کنند

               .          دیده و داشتھ باشندمتخاصم را نیروھای  سمتبھ و آتش و جابجائی و شلیک  آشنای کاملی در حرکت

خود در جنگھای خیابانی در سبک و سنگین  ھای مسلسلو گروھھای حملھ کننده متخاصم ھمیشھ با اسلحھ ھا 

و تنھا شلیک موثر تک تیراندازان است کھ می تواند  شوند کنار دیوارھای ساختمانھا حرکت و جابجا می

منظور ار پی جی زنھا (  نجک اندازھاھا و نار ھمیشھ مسلسلچیو د نجلوی حرکت و پیشروی آنھا را سد کن

 در پناه ءبھ صورت حرکت و اختفا متخاصم )حمل میکنندخود با اسلحھ ھای نارنجک انداز  کھ و یا افرادی

                                                                   .حملھ ھای خود را انجام میدھندشھری  عوارض

در پیش را تش آ چیھا و نارنجک اندازھای دشمن با آتش اسلحھ ھای خود سدی ازدر جنگھای شھری مسلسل 

  بھ ھر موجود زنده ای  شلیک انوظیفھ تک تیراندازدر اینجا و نیروھای مقابل درست می کنند حرکت  روی
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  . گیرد می باشدمیقرار  آنھا و نظر کھ در دیداست 
  .)را نشان می دھدعراق درگیریھای شھری  در M99با اسلحھ بارت را آمریکای  انتک تیراندازیکی از  تصویر زیر در(

  

آنھا با  کھ دمی باش ترتیبمسلسلچی بدین جفتی تک تیرانداز با شھری حرکت و زدخوردھای در جنگ 

با  اغلب( د نکمین میگیرموضع ھر از چند گاھی در صورت نیاز و جابجا می شوند حرکت فواصل کوتاھی 

او و شلیک کند ھدفگیری بھ نیروھای دیده شده متخاصم  تک تیرانداز باید در این زمان )متر ٢٠- ٢۵ فواصل

بیشتر شلیک چھ کند ھر دفمند و دقیق ھمتخاصم شلیک نیروھای می تواند بھ سوی جای کھ امکان دارد تا 

                                          .گرددبیشتر می آنان وتلفات  ند ترحرکت نیروھای متخاصم ککند موثر 

 اینکھ دستیا  کنندشلیک  کلیدی متخاصمبھ ھدفھای  کنندباید سعی تک تیرانداز و مسلسلچی ھمراھش نیروی 

را  آناننشانھ گیری و و یا نیروھای پیاده خودی آنھا  سوی ک تیرانداز متخاصم بھتنیروھای کم نگذارند کھ 

                                                                   .قرار بدھندو شلیک گلولھ ھای خود ھدف  مورد

نیروی متخاصم  تک تیرانداز بھ ھدف بخورد و باعث زخمی شدن ھای اگر گلولھ یشھر ھایخوردودر زد

 متخاصمزخمی  زدن بھ نیروھایخالص تیر شلیک کند و در پی  یگردد تک تیرانداز باید بھ ھدفھای دیگر

  گلولھ ھای شلیک شده بھ سوی دشمن اگر بھ ھدف ھم اصابت نکنند و بھ سنگ و بتون ساختمان در بر نیاید 
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 ھو کنده شدن تکبخورد باعث بوجود آمدن ترکشھا  ستکمین نشستھ او در جایی کھ نیروی متخاصم  مخفی 

کنند و متخاصم کمین میبرخورد آنان  و تن میگردد کھ بھ صورت سنگھا و بتون کوچک و بزرگھای 

و در چند ثانیھ ھدف پدیدار زمان کوتاه مدت  رو دگردد مکان و جائی خود را عوض کند گرفتھ مجبور می

در آموزشگاھھای تعلیم تک تیراندازان در کشور روسیھ زمان برای شلیک ( میگردد دید تک تیرانداز قرار 

خوبی برای ھدف امتیاز و و  کوتاه فرصتاین و )ثانیھ در نظر گرفتھ شده است  ۵تا٣و نشانھ گیری بھ ھدف

نیروھای خودی در این مدت زمان کوتاه می توانند جایی خود را " و ضمنا ، استتک تیرانداز نشانھ روی 

محیاء خود را کمین مخفی موضع و در محل دیگری کرده دشمن پیشروی ضع اموعوض کرده و بھ سوی 

آتش تیراندازی کنند ، و شلیک نیروھا و موضع متخاصم بھ سوی خود جدید موضع مخفی کمین و از  کنند

تا  ن آنھا میگرددزمین گیر شدباعث دشمن موضع بھ سوی تک تیراندازان و نیروھای خودی بھ  سنگین

دفاع از خود  و از موضع خودشان نیروھای مقابل را ببینند وبگیرند  سر خود را باال جائی کھ آنھا نمیتوانند

جای خود را مکان و تیرانداز و مسلسلچی ھمراھش  تک ی است کھ مناسب کوتاه ودر این زمان فرصت کنند 

                                                                                                    .شودتکرار دوباره بروند و پس از مدتی این سیکل  مناسب دیگریمخفی موضع تغییر بدھند و بھ 

تجربھ و آموزشھای ذکاوت و فراست و و ھری نیاز بھ داشتن ھوش عملکرد تک تیرانداز در جنگ ش

می   "چپ )دست(سمت قانون"تاکتیکی است بھ اسم  ھاو مانور ھا، یکی از این تاکتیکمی باشد ویھمیشگی 

موضع  تک تیراندازوقتی کھ  و گذری در این روش بدین طریق عمل می کنند کھ در سر ھر پیچ، باشد

نشانھ روی و  متخاصمنیروھای سوی بھ خودش  چپاز سمت نباید او گیرد می نظر برای خود درمخفی 

نمی راحتی بھ او " ضمنامقدار زیادی از بدن وی در دید نیروھای دشمن قرار میگیرد و کند چون  شلیک

با خودش سمت راست  بھو  )باشد چپ شانھ روی منظور قنداق اسلحھ در(چپش سمت تواند از روی شانھ 

  خیلی و یا شانھ چپ افراد  چپتیراندازی از سمت نشانھ روی و تیراندازی کند ،  وانھ روی نشاش اسلحھ 
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 پیچھر در راستو چپ و سمت بھ شلیک ت و روی شانھ راس اما نشانھ روی از، مشکل می باشد سخت و 

موضوع اسلحھ خود را بردارید و بھ سمت چپ این ، برای درک  می باشد راحترشانھ چپ نسبت بھ  وخمی

سمت سوی بھ از روی شانھ راست و نشانھ روی کنید براحتی متوجھ میگردید کھ ھدف گیری خود و راست 

ما انسانھا می بدن و این ناشی از سیستم فیزیکی آن  بر عکستا  ھ آسانی صورت می گیردبو راست چپ 

                                   .)است برای کسانی کھ دست چپ می باشند این موضع راحتر و عملی تر( باشد

باید  راست خودروی شانھ  درو اسلحھ را گرفتھ خود کھ با دست راست  یتیراندازنیروی تک  بنابراین 

 دنکبھ سوی مواضع و اھداف دشمن شلیک و روی نشانھ ھ سمت چپ خود براحتی می توان بقرار دھد و او 

بنابراین خیلی مناسب است کھ در ھر گروھی از نیروھای تک تیرانداز یک نفر تک تیرانداز چپ دست 

واین نیرو باعث میگردد در مواقع لزوم کھ نیروھای متخاصم  باشد ھبرای مواقع ضروری وجود داشت

چپ موضع شما قرار گرفتھ اند و نیروھای خودی دست راست سخت می باشد کھ بھ سمت چپ آنھا درسمت 

و باعث تلف  میکندشلیک کنند در اینجا نیروی تک تیرانداز چپ دست خودی برای دشمن دردسر درست 

ناسب البتھ مشدن و یا بیرون راندن نیروھای مخالف از موقعیت خود میگردد البتھ بھ نظر من الزم است 

و این  شوددر ھر یگان ارتشی از بین چپ دستھا یک گروه تک تیرانداز زبده و ماھر تربیت و آماده است 

رانداز در مناطق جنگی تمامی قوانین جنگی را دگرگون کرده و بھ پیشرفت یدست چپ تک ت ینیروھاگروه 

                                  .می باشندل انتظاری برای نیروھای متخاصم اتفاق غیرقابگروھھا این کرده و نیروھای خودی کمک 

کھ در اختیار نیروھای متخاصم است بھ مکانی باید میگیرد کھ قرار در موقعیتی تک تیرانداز بعضی اوقات 

متخاصم در نیروھای جایی کھ ر نظ دمور موقعیتدر وقت نزدیک شدن بھ الزم است در اینجا رد بھجوم ب

کھ  قرار گیرداز موقعیت نیروھای متخاصم سمت چپ در تک تیرانداز سعی کند کھ  دانآنجا موضع گرفتھ 

   چنین موقعیتی یشھرزدوخوردھای در اگر تیراندازی کند و و  روینشانھ با دست راست بتواند بھ راحتی 
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 بھتر است تک تیرانداز طوری عمل کند کھ محل اختفاء وی در گوشھ راست ساختمان قرار گیرد کھپیش آید 

                                        .گیردمی صورت راحتر تیرانداز تک ساختمان توسط راست شلیک از گوشھ 

 چپبھ موضعی در سمت ری در سمت راست ساختمانی قرار داشتھ باشد و در محل درگیتک تیرانداز وقتی 

و  از صورت، شانھ کمی فقط قسمت ویاز شمایل و ھیکل  داشتھ باشدنشانھ گیری و شلیک قصد خود 

موضع باال بر عکس باشد و تک متخاصم ھویدا میگردد و اگر نیروھای قسمتی از دست راست وی برای 

از و مان قصد نشانھ روی و تک تیراندازی بھ سمت راست خودش را داشتھ باشد تیرانداز از سمت چپ ساخت

قسمت بیشتری از بدنش برای نیروھای متخاصم ھویدا میگردد شانھ روی و شلیک کند نروی شانھ چپ خود 

دست اگر تک تیرانداز بھ وی بیشتر میگردد ،و برای نابودی و دسترسی نیروھای تک تیرانداز متخاصم 

 و سختبرای وی  یتیراندازروی شانھ چپ خود را داشتھ باشد شلیک از و روی شد و قصد نشانھ راست با

قرار گرفتن اسلحھ در روی شانھ چپ  نشانھ روی و شلیک کند چون یراحتبھ تواند نمی  اوو میگردد مشکل 

تیرانداز اصابت بھ صورت تیرانداز میگردد و اگر یکی از پوکھ ھای داغ بھ چشم  باعث پرتاب شدن پوکھ ھا

این "  روسی اس وی دی"اسلحھ تک تیرانداز و در بیاورد برای وی بوجود کند می تواند مشکالت جدی 

این برای این منظور  تنظیم میگردداسلحھ سمت چپ  ازموضوع بدتر است چون دوربین اپتیکی اسلحھ 

خود  راستسمت شانھ ر روی اسلحھ را دبرای نشانھ روی تک تیرانداز ھنگامی کھ  طراحی گردیده است 

کارکردن است کھ موضوع و ھمین  را تنظیم کنداسلحھ با دست چپ دوربین اپتیکی  بتواند قرار داده است 

 یتیراندازتک کمتر می کند و را نیروھای چپ دست سخت برای روسی را  S.V.Dاس وی دی با اسلحھ 

                                                                                  .نجام بدھدااست کھ بتواند این کار را براحتی 

ساختمانی است کھ  گوشھدر سمت چپ تک تیرانداز  وضع مخفیبعضی اوقات موقعیتی پیش می آید کھ مدر 

  در ایستاده و ساختمان  ی ازدر گوشھ دیگرو متخاصم ھم در ھمان ساختمان و نیروی د قرار دار جاآندر وی 
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سمت چپ  ازموقعیت او در سمت راست ساختمان می باشد، او می خواھد از طریق پنجره ساختمان آن 

در  بین ببردرا از  اوکند و و شلیک گلولھ ی ھدف گیرحریف  نیروی تک تیراندازراست  خودش بھ سمت

بدنش در قسمت شلیک کند کھ مقدار زیادی از خود شانھ راست روی مجبور است از  اینجا تک تیرانداز

کھ او  وردبوجود می آدشمن  تک تیراندازرد و شانس بیشتری برای یقرار میگدشمن  تک تیراندازتیررس 

کند کھ موقعیت خود را حفظ کرده و جایی میسعی  تک تیرانداز ھدف قرار دھد ونشانھ روی و را مورد 

 می شود و وی تمامبھ ضرر این خود موقعیت و محل ض نکند چون در صورت عوض کردن یخود را تعو

  میدھد خود قراردر تیررس  او راو کند  میھدف گیری نشانھ روی و سانتر آ تک تیراندازمتخاصم بھ سوی 

و اگر در  کمتر جابجا شود شد در زمان در گیری در محل کمیننکمیسعی  ندازتک تیرابرای این منظور 

شکلی این کار را تک تیرانداز باید بھ و مکان خود را عوض کند د وجابجا شمجبور گردد صورت لزوم 

در موقعیت  نیروی متخاصم  ھمیشھ کھ باید کاری کند اوبھ نفع متخاصم نباشد و  ویانجام دھد کھ موقعیت 

گردش کھ سعی کند باید  تک تیرانداز .باشد خودی  موقعیت تک تیراندازنسبت بھ و نامناسب تری ی بدتر

 تک تیراندازشھری خوردھای وزددر  .باشدنساعت عقربھ ھای حرکت جھت خالف  بر اوحرکت جابجائی 

انجام  ندارندود وجر آنھا و چندانی د در کوچھ و پس کوچھ ھای کھ دید زیادباید ھدف گیری و نشانھ روی را 

ھا و  ھای ساختمانھا ،دکھ ھا ،مغازهخم  ، پیچ ی ساختمانھاگوشھ ھاوکوچھ ھای پیچ در پیچ  یتمام در دھد،

 دمی تواندشمن  تک تیراندازنیروی  د ونمی باشدارای قسمتھای گوشھ داری کھ خالصھ ھر سازه ای شھری 

ا بھ رنیروی خودی روی کند و  ی خودی نشانھھانیروی سمت بھ و  بگیردکمین موضع مخفی در پناه آنھا 

برخالف جھت حرکت عقربھ ھای ساعت حرکت و جابجائی چنین مناطقی ھمیشھ زد ، باید در اندا تلھ

احتیاط و با  ترمناسب ای فاصلھکمی دورتر و با کھ  کندسعی تک تیرانداز ھمیشھ باید  بگیرید وباید صورت 

کمین موضع مخفی اگر متخاصم   ر چنین مناطقید .دعبور کن شھریمناطق ی ھاو خمھای  از این پیچکامل 

  بیرون انداخت و باید قدم بھ قدم حرکت موضع مخفی کمین اش بھ وی را از بھ سرعت نمی توان  داشتھ باشد
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  متخاصم از چنین نیروی و باعث بیرون رفتن  بدھدرفت اگر تک تیرانداز حملھ سریعی انجام کرد و پیش 

با فاصلھ مشخص و کھ ایجاد شده در دیوار  ذمنفرا نشان  می دھد کھ بصورت حرفھ ای از زبده  تک تیراندازتصویر پایینز ( 

      )برخورد گلولھ ھای مستقیم بر حذر می باشداز او و  نھ روی کرده استنشازاویھ مناسب با بصورت غیر مستقیم 

  

 )متر ٢٠- ٣٠" تقریبا(متخاصم اغلب خیلی کم می باشد نیروی تا  تک تیراندازدر اینجا فاصلھ مناطقی گردد 

ی استفاده ممجھز بھ دوربین اپتیکی است  کھ تک تیراندازنیروھای مخصوص اسلحھ از  تک تیرانداز اگر

میسر و امکان پذیر وی رای اپتیکی ب ھایبھ علت وقت و فاصلھ کم امکان نشانھ روی از طریق دوربینکند 

اسلحھ اپتیکی از طریق دوربین را و شلیک بھ سوی نیروھای متاخصم نشانھ روی نباید او ھرگز نمی باشد و 

بدون گرفتن نشانھ روی دقیق بھ  اید بھ سرعت وبا توجھ بھ فاصلھ کم در این درگیریھا بو خود انجام دھد 

                                                 . دنشلیک ک ھدف گیری ونیروی متخاصم بدن باالی سمت شکم و کمی باالتر بھ 

 یآموزشھای الزم را بھ نیروھا خوردھای شھری بایدوخالصھ برای پیشرفت و نتیجھ گیری در جنگ و زد

تراکم ساخت سازی شھری باید از نفرات در یک گروھان و یا جوخھ و یا گروھی از داد با توجھ بھ  خودی

نیروھای مجھز بھ سالح ھای مختص جنگ شھرھا استفاده کرد تا بتوان نیروھای دشمن را بھ عقب راند و 

      .دشوباشند آنوقت تلفات نیروھا بھ مقدار قابل توجھ کم می ھداشت نیروھای خودی یاگر تجربھ و تمرین کاف
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                                 دشمنایجاد تلھ توسط تک تیرانداز برای از بین بردن اھداف مھم 

ممنوع  ھا و نیروھای متخاصم برای از بین بردن ھدففریب دادن تک تیراندازان گذاشتن تلھ و  و عالم ادنیدر 

دشمن ف اھدااین است کھ بتواند بھ مسئلھ مھم و با اھمیت در تک تیرانداز نیروھای نمی باشد برای و گناه 

است کھ و دارای ارزش  خیلی مھم ز تک تیراندا ھاینیرویبرای این و ا از بین ببرد آنھا ر و درنشانھ روی ک

                                .بھ وی شلیک کند سپس وقرار بگیرد  اودر تیررس  بکشاند تا خود و بھ تلھکند ھدف را گمراه چگونھ 

استفاده میکنند  نبرد جنگدن اتک تیرانداز در مینیروی ھای حاضر حال  دردر گذشتھ و یکی از تلھ ھای کھ 

از این  (شلیک بھ یکی از نیروھای متخاصم است بھ شکلی کھ او مجروح گردد و در میدان نبرد باقی بماند

بر علیھ نیروھای ویتنام  داخلی در جنگر جنگ جھانی دوم و نیروھای ویتکنگی نیروھای آلمانی دشگرد 

   )استفاده میکردندیی امریکا

برد بھ نتصویر پایین تک تیراندازی نیروی پیاده را مجروح کرده بطور کھ این نیروی پیاده نمی تواند بھ تنھای از میدان (

  )مکان امنی برود و در اینجا تک تیرانداز منتظر نیروھای است کھ بھ کمک سرباز مجروح آیند تا او آنھا را شکار کند
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اگر نیروی پیاده متخاصم در صحنھ نبرد و در تیررس تک کھ بدین نحو صورت میگیرد این تلھ و نیرنگ و 

تیراندازان حرفھ ای نیروی پیاده دشمن را ھدف قرار داده و وی را بھ شکلی تیرانداز قرار بگیرد تک 

در ھمان حال نتواند بدون کمک نیروھای از بین نرود مجروح میکند کھ فرد مجروح  شده تلف نشود و 

                                                                   .کمکی از صحنھ نبرد بھ جائی امن حرکت کند

نیروی پیاده بھ کمک کھ کسانی منتظر می ماند تا و کمین گرفتھ در موضع مخفی تک تیرانداز نیروی 

شکار کند و ھدف قرار داده و نشانھ روی  و مورد بیایند  تا او آنھا را باقی مانده در میدان نبرد کھ مجروح 

کسی کھ وقتی متوجھ گردد  متخاصم ھاینیروی از دیگر  یتعداد نابود کردنپس از تک تیرانداز اغلب 

 نبرداز صحنھ ند نیروی پیاده خود را نتوامی ن متخاصمنیروھای و  شتابددیگر بھ کمک سرباز زخمی نمی 

البتھ بعضی  می کندکرده و کار او را تمام آنوقت تک تیرانداز بھ سرباز زخمی تیر خالص شلیک  کندخارج 

از زخمی از میدان جنگ از خودروی زرھپوش کمک میگیرند اوقات نیروھای متخاصم برای جابجائی سرب

نیروھای متخاصم کھ  میگیردو این در وقتی صورت کھ از شلیک گلولھ ھای تک تیرانداز در امان می باشند 

                            .نمی باشدمسلح بھ اسلحھ ضدتانک و یا نیروی کمکی وی تک تیرانداز نیروی  کھ شوندمتوجھ 

کھ حرکت نیروھای پیاده متخاصم وقت  خوردھای شھری و یا در مناطق جنگلی و دروبعضی اوقات در زد

کمین در موضع مخفی مناسبی  ای و زبده حرفھ تک تیراندازگیرد میآلود صورت ھوای مھ دردر شب و 

تکتیرانداز ھی در تیررس اگر افراد دشمن بصورت دستھ و گرو ماندگرفتھ و منتظر نیروھای متخاصم می 

بھ آخرین نفر برای از بین این گروه  )با سیستم صداخفھ کن مناسبتر استاسلحھ (و تک تیرانداز  قرار گیرند

منظور  رایشلیک می کند این بنشانھ روی و باشد می  متخاصمنفرات دیگر از  تردستھ و بھ کسی کھ دور

چون اگر نیروھای دشمن متوجھ  خود گردند لھ بھ ھمقطاربرخورد گلوکھ دیگر افرا گروه دیرتر متوجھ  است

   .از تیررس او دور می شوند تیرانداز گردند خیلی سریع موضع خود را تغییر داده و حضور تک
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متوجھ نیروھای متخاصم تا وقتی کھ  ادامھ دھدبھ نشانھ روی و شلیک تک تیرانداز بھ ھمین نحو می تواند 

                   .رده استاز نیروھای متخاصم را نابود کزیادی تک تیرانداز تعداد تا آن وقت  دناوضاع گرد

پیاده  ھایتا نیرو دنربب ربکاد در محل نبرد نتک تیرانداز می توانی نیروھااز تلھ ھای کھ دیگر یکی 

اسلحھ قرار دادن و این  ،قرار دھدگلولھ ھدف را بھ سوی تلھ کشانده و مورد آنھا د و نکن متخاصم را گمراه

دشمن می تواند از اسلحھ ھای باقی مانده از نیروھای نداز اتک تیرمنظور  می باشد برای ایننبرد در میادین 

نیروھای در میادین جنگ استفاده کند او می تواند این اسلحھ ھا را در مکانھای قرار داده کھ بھ راحتی 

د چون در ھر صورت نقرار داشتھ باش تک تیرانداز در تیررسھم چنین د و نبھ آنھا دید داشتھ باشمتخاصم 

و وقتی کھ بھ محل قرار  آیندمی  بردشمن در صدد بر داشتن این اسلحھ نیروھای دیر یا زود افرادی از 

                                              . شوندتک تیرانداز می نیروی ھدفی خوبی برای  میگردندنزدیک گرفتن اسلحھ 

ای خودی در محلھای رفت در خیلی مواقع بھ درخواست تک تیرانداز و توسط گروھھای تجسس و گشتی ھ

و آمد نیروھای دشمن اسلحھ ھای از کار افتاده وخراب و بدون فشنگ با سیستم خفھ کن و یا حتی ماکت این 

  در مناطق جنگی  یمشخصات چنینبا  یاسلحھ ھا را در این محلھا قرار می دھند چون برای اسلحھ ھا

خواستار این گونھ اسلحھ ھا پس از مشاھده صم نیروھای متخاوجود دارد و خاطرخواھانی طرفدار و ھمیشھ 

نشانھ روی و را مورد  آنھاتک تیرانداز نیروی زبده و حرفھ ای کھ  گردندمی  آنانو برداشتن دست یابی 

بھ اسلحھ را می توان این نیروھای تجسس و تخریب خودی و بعضی اوقات  ھدف گلولھ خود قرار می دھد

انداز می تواند در مکانھای بعضی اوقات تک تیر دندر آورتخاصم منیروھای برای صورت تلھ انفجاری 

نوشابھ ھای مناسب و  بطریای را با محتویات سیگار،ھجعبھ و در معرض دید نیروھای متخاصم  مناسب

در این اتفاقی ھدایا نیروھای دشمن احساس کنند کھ این  کھ بھ شکلی قرار دھدرا کمپوت و کنسرو ، متفاوت

  در حین جمع نیروھای متخاصم و  ندشده اپرت بھ بیرون حمل محمولھ ھا و یا از اتومبیل  اند باقی مانده حلم
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جنگھا استفاده از تلھ ھا در خیلی شکل مناسبی برای تک تیرانداز میگردند از این  ھدفھایاین اقالم آوری 

و وسایل  گردیده است سربازان قدیمی تعریف می کنند کھ در مواردی توسط تک تیرانداز ساعت گرانقیمت

وھای نیراز کھ کسانی و  کردندزینتی گران قیمت مانند انگشتر و چیزھای دیگر بر تن و دست مرده ھا می 

 .     گرفتندقرار می گلولھ ھدف اصابت مورد توسط تک تیرانداز داشتھ اند را نھا آدشمن کھ چشم طمع بھ 

در میادین جنگ خودی  شده فرد تلف بوده کھ نزدیک دیگر ھم در تاریخ جنگھا بسیار موارد  این چنیناز 

ء و بالخراب ما ابھ این وسایل مشامانند دوربین عکاسی و دوربین فیلم برداری حتی ارزشی  باوسایل 

نزدیک شده اند محل مورد نظر بھ ند و ھ اداشترا قصد برداشتن این وسایل و کسانی کھ  اند قراردادهاستفاده 

قرار گرفتھ اند بنابراین در مکانھای باز برداشتن وسایلی تک تیرانداز نیروی و اصابت گلولھ مورد ھدف 

این چون است کننده خطرناک و ریسک متخاصم نیروھای از  ماندهبھ جاو مورد توجھ قیمتی و مناسب و 

                                                                                                      .شکار تک تیرانداز متخاصم نگرددو باید محتاط بود تا  قرار نگرفتھ اندمحلھا  نآدر  اتفاقیوسایل بھ طور 

ن در جبھھ ھای جنگ یاینچندیگر مشابھ مورد ،در جنگ جھانی دوم از این نمونھ اتفاقات زیاد بوده است 

  بھ جبھھ ھنگام شب کھ نیروھای تجسس روس در ن از این قرار بوده است اجھانی دوم اتفاق افتاده است داست

قوطی ھای خالی کنسرو را مواضع آنھا  و ز سنگرھادر فاصلھ نزدیکی اھای نیروھای آلمانی نزدیک شده و 

وردند آمی و در ھنگام صبح از فاصلھ دور آنھا را بھ حرکت و جنبش در  بودند قرار دادهو با نخ بھ ھم بستھ 

توجھ و حقھ ای این کلک و  ندآشنا برای نیروھای آلمانی گردیده بود و باعث بوجود آمدن سروصدای نا

سر کشی می کنند تا ببنیند  شانھمینکھ چند نفر از آنھا از لبھ سنگرد جلب کرده بود و نیروھای آلمانی را بخو

                         .      میرفتندگرفتھ و از بین مورد اصابت گلولھ قرار روس تک تیرانداز  نیروھایعلت چیست توسط 

  خود نیستند و کسانی کھ مواظب موقعیت خود و اطراف در جبھھ ھای نبرد کھ باید در خاطر داشت ھمیشھ 
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ا کردن بھ مناطق جنگی را دوست دارند ھمیشھ خطر بدنبالشان است بھتر است خیلی دید زدن و تماش

مسائل را بھ کمک نیروھای زبده و ماھر تک تیرانداز بھ نیروھای پیاده این  در منطقھ فرماندھی نیروھا

مثالھای ھم عنوان اتفاقات و توضیح دھد و در این خصوص  ی واقع در منطقھ نبرد راخودی و دیگر نیروھا

این چنین مسائلی گردیده اند و جان خود را بھ  و گرفتارتعریف کند کھ چگونھ نیروھای بی تجربھ اسیر و

در محل  یافرادچنین " گی از دست داده اند و اگر ھم قصد دیدن جبھھ نیروھای متخاصم را دارند حتما هساد

ی استتار گردیده است مناطق ی کھ بخوبو یا دوربین پایھ دارنشستھ و از طریق پریسکوپ خودشان اختفاء 

  .و زیر نظر داشتھ باشندتحت نفوذ دشمن را نظاره و در صورت نیاز دیدبانی 

  )موضع کمین خود با لباس استتار را نشان می دھدجنگ جھانی دوم در در را تصویر زیر گروھی از تک تیراندازان روس (
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   جنگای ھ تک تیرانداز در جبھھنیروھای ی نشانھ ھای وجود یشناسا

تک تیرانداز ھای نیروی وجود فعالیت و کارکرد و یا احتمال  کمینمخفی حل وضع می میبرای شناسا

سر اول از ھمھ اصابت گلولھ بھ  کنندمشخص می معلوم و  یی خاصبا نشانھ ھارا نبرد در منطقھ  متخاصم

در بعضی اوقات در کانالھا و سنگرھا و یا و جابجای ودی در حین حرکت خنیروھای باالتنھ ای و پیشانی و 

صدای تک تیر شنیدن در ھنگام خروج از درب ساختمان ، یا خاکریز و سنگر و باالی از حین سرک کشیدن 

متخاصم در میان صدای رگبار شلیک مسلسل دشمن ، شنیدن نیروھای  سویو  سمتلحھ از شلیک گلولھ اس

 پرواز وشنیده شدن صدای پرواز ھواپیماھا  ھنگام از سوی جبھھ دشمن در تیر تک ھای صدای شلیک گلولھ

نھ و شلیک صدای توپخاشنیدن در حین  ،الت آصدای حرکت و کارکرد ماشین  ،لیکوپترھا در ارتفاع پایین ھ

برخورد یک و یا دو گلولھ اسلحھ بھ  ،یا انفجار مواد منفجره در منطقھ خودی و یا مناطق تحت نفوذ دشمن 

در مناطقی نزدیک بھ آشپزخانھ صحرائی و محلی کھ غذا توزیع میگردد و یا محل اغلب یک محل و 

مقر در نزدیکی محل و تجمع آنھا، ممکن است برخورد گلولھ تکی و یا جفتی ی پیاده ھاوآبخوری نیر

و بیشتر می باشد خودی  یفرماندھی ، محل سیستم مخابراتی و یا بطور کلی مناطقی کھ احتمال وجود نیروھا

اگر در  ،می باشندمتخاصم  انمورد توجھ و ھدف و نشانھ گیری تک تیراندازبیشتر کانھا ھستند کھ این م

سکوت و ،در حال حرکت و یا کمین می باشید حضور حیوانات و پرندگانی با جنگل و یا مناطق پر درخت

در مناطق و یا  صدای حیوانات و پرواز پرندگان وجود داشتھ است آرامش در محلی کھ تا قبل از آن سرو

در روی شاخھ ھای درختان شده آویزان  و تکھ پارچھ ھای  تاعالم، دیده شدن دارای درختجنگلی و یا 

و آویزان کردن رشتھ پارچھ ھا از این عالمتھا  ،می باشدمنطقھ در نشانھ وجود تک تیرانداز حکایت از 

نشانھ گیری بھ ھدف برای سرعت باد و جھت تک تیراندازان زبده برای تعیین توسط اغلب درمناطق جنگی 

  تک تیرانداز متخاصم در جبھھ ھای نیروھای اینھا ھمھ نشانھ ھای از حضور  شوداز فاصلھ دور استفاده می 
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در  ھاآن کمینمخفی  و موضع تک تیراندازنیروھای یکی دیگر از نشانھ ھای وجود ونبرد می باشند  جنگ

و یا  ھا ید بوتھآاغلب بنظر می است گرفتھ مخفی درجای کھ تک تیرانداز موقعیت  کھاین است نبرد  یادینم

با عکس گرفتن از منطقھ مشکوک در ھر روز و ( ندوجود نداشتھ ا ھکھ در گذشت اندای کاشتھ شده ھدرختچھ 

از تابش  و )برد  پی مقایسھ عکسھا با ھم می توان بھ تغییراتی صورت گرفتھ در منطقھ احتمالی کمین دشمن

اینھا  پالسیده و یا خشک شده اندنھا آوبرگھای  ھوای خشک و حرکت باد شاخھ ھا وخورشید نور و گرمای 

و  نو دید مشاھدهیخبندان  وزمستان  فصلدر  ھمھ نشانھ ھای از وجود تک تیراندازان در منطقھ نبرد میباشد

ک ت البتھ می باشددر محل تک تیرانداز نشانھ ای از موضع مخفی از زیر برف کمی  بیرون آمدن بخار

در موضع مخفی کمینشان در فصل زمستان  دشمندیده نشدن توسط نیروھای برای و حرفھ ای تیرانداز زبده 

برف نگھ مقداری دھان خود اغلب در بخار دھان شدن نجلوگیری از دیده و کھ اغلب در زیر برف می باشد 

  .بردنحضور آنھا  پی بھتا دشمن  شودو بخار از دھان خارج ن شودکھ گرمای دھان کمتر  می دارند

  
  )استکرده  استتاربا پوشش گیاھی  خودش را باال تک تیراندازی را نشان می دھد کھ بخوبی تصویر در (
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تک تیرانداز را مخفی کمین موضع و استتار  ءکھ محل اختفا دی دیگری ھم وجود دارعالمت ھانشانھ ھا و 

می دھد مثل اثر رد پا در روی زمین ، خوابیده شدن علفھا و بوتھ ھا ، محل تجمع پشھ ھا و مگسھا و نشان 

حضور  نشانھ ھای ازاینھا ھمھ کھ ی چیزھای مشابھ دیگرحرکت حیوانات، و دادن رم کردن و تغییر مسیر 

خودشان رفتار  باید مواظب ھر گونھ حرکت ونیروھای خودی در محل نبرد می باشد و  انتک تیرانداز

اتفاقات توسط  و محلی این کھ در چھ جامشخص کرد بنابراین در تمام مواقع باید خیلی زود و سریع  باشند

کمین و اختفاء تک وضوع متک تیرانداز متخاصم بوجود آمده است برای این منظور بھتر است نیروھای 

فرصت در اولین را از بین ببرد بنابراین  اومشخص گردد تا تک تیرانداز شکارچی بتواند تیرانداز متخاصم 

شاھد وقوع اتفاقات بوجود آمده در کھ از تمام کسانی خودی چنین است کھ شکارچی وظیفھ تک تیرانداز 

پرس و جو خیلی دقیق از آنھا ی گردیده اند یروھای خوداند و شاھد ماجرای نابودی ن خودی بوده جبھھ منطقھ

، کی کجا و در چھ وقت شلیک از سوی جبھھ متخاصم صورت گرفتھ است ، در وقت شلیک بھ ھدف شود

روشنائی خورشید و تابیدن نور اشعھ (  .از سوی تک تیرانداز خورشید در کجای آسمان قرار داشتھ است

گلولھ شلیک نجا آ کھ ازو موضع تک تیرانداز متخاصم را حل اختفاء در خیلی مواقع موقعیت و مھای آن 

گردیده شلیک موقعیت محلی کھ اصابت گلولھ بھ نیروی خودی " باید حتما )مشخص می کندرا ھ تبوقوع پیوس

 ودر سنگر نشستھ بوده  ،وی در حال حرکت بوده باید دانست کھ کرد و ھمچنین و بررسی  است را مشخص

 انجام میرا در چھ محلی نیروی خودی کمین و دیدبانی پست  استقرار داشتھ درازکش حالت بھ یا اینکھ 

اغلب در حین درست کردن  ھای جنگ در جبھھ(منفذی ز داده محل دیده بانی بستھ بوده است و یا اینکھ ا

شتھ او یامنفذی د سوراخسنگر توسط گونی خاک و یا نخالھ ھای ساختمانی می توان سنگرھای ساخت کھ 

نیروھای سوی بھ نشانھ گیری و شلیک ھمچنین بانی و ه از طریق آنھا نیروھای پیاده می توانند دید باشند کھ

طرفی بھ از چھ و گلولھ از کجا و کرده است  بانی میه بزرگ دیدیا کوچک و  )را انجام دھند متخاصم

  بدناز ی و خروج گلولھ نیروی خودی اصابت کرده است بررسی محل ورود گلولھ بھ بدن نیروی خود
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مسیر حرکت پرواز بھ بدن نیروی تلف شده محل خروج و ورود گلولھ این و  و بررسی کرد باید دیدرا وی 

سعی گردد بررسی  ،می دھدرا نشان شلیک شده از سوی نیروی متخاصم تی شلیک گلولھ با شیب حرکگلولھ 

د کرده ربرخو یو بھ جایی دیگرشود آیا موردی بوده کھ گلولھ تک تیرانداز دشمن بھ ھدف اصابت نکرده 

و ھمچنین  ادهرسی قرار درمورد بدیده و را اصابت گلولھ محل است موردی وجود داشتھ چنین اگر است 

الزم  بوده است یا جای دیگریو خاکریز و یا سنگر  هر روی دیواربمحل اصابت این گلولھ  شودمشخص 

است مانند صدای  وجود داشتھی ھم در محیط اطراف در حین برخورد گلولھ صدای دیگر شوداست مشخص 

                                                                                .             .......و غیره ھای جنگیھواپیماحرکت صدای غرش یا  و مسلسل  رگبارشلیک 

 در مواردیکھ  ورندبوجود می آرا باال نتایج و سواالت دیگری سواالت برای و بررسی جواب آوردن بدست 

در " مثال، بدست می آوردتک تیرانداز خودی  ھای رای نیرویبرا اطالعات ذیقیمتی  ی این سواالتجوابھا

مشخص گردید بین نیروھای ارتش روسیھ و نیروھای جدائی طلب چچنی ماقفقاز جنگ  ھای جبھھی از یک

کاله بھ قرار گرفتھ است و چچنی تک تیرانداز گلولھ ای مورد اصابت از ارتش روس نیروی پیاده ای کھ  

از اصابت گلولھ  پسدیده بود و گرو باعث از بین رفتن وی برخورد کرده ای گلولھ آھنی نیروی پیاده روس 

ر حین دپرت شده بود پیاده روس در فاصلھ کمی از بدن نیروی بھ گوشھ ای وی ، کاله آھنی بھ کاله آھنی 

و با بررسی موضوع و محل شلیک گلولھ و زاویھ روس توسط تک تیرانداز شکارچی پرسیدن سواالت 

قرار در چھ محلی و موقعیتی روی پیاده تلف شده نیمعلوم شد بدن کاله آھنی ورود گلولھ و خروج آن از 

پیاده و نیروی  هارتفاع سنگر کوتابھ نیروی پیاده روس در محل اصابت گلولھ و معلوم گردید کھ  داشتھ است

خاکریز و سنگر بوده است باالتر از بدنش باال تنھ مقداری از و است بوده و جابجائی در حال حرکت روس 

از این قسمت کھ  یھر کس واست  آوردهخوبی بوجود و ھدف خاصم محل و موقعیت و برای تک تیرانداز مت

می " در این قسمت از سنگر حتما(  در تیررس اسلحھ وی قرار میگرفتھ استباال تنھ وی گذر میکرده سنگر 

  انگاری میکرده کھ سھلاز نیروھای پیاده روس بایستھ نیروھای پیاده بصورت خمیده حرکت کنند و ھر کس 
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بعد از دریافت اطالعات مورد نیاز تک تیرانداز  )تھ است فمورد ھدف تک تیرانداز متخاصم قرار میگر 

ی و بلندیھای زمین ھای طبیعی اطراف جبھھ جنگ و زاویھ پستوقعیت سنگر وبا توجھ بھ مروس شکارچی 

تک نیروی تقریبی بھ نیروی تلف شده محل اختفاء و موضع کمین و فاصلھ تقریبی شلیک گلولھ شلیک گلولھ 

ان دور از دید تک تیراندازو در محل مناسبی و تک تیرانداز روس  می کندمشخص را  تیرانداز متخاصم

محل کمین و اختفاء تک تیرانداز  دوربین پایھ داربانی از طریق  هو با دید ددمیگردشمن مخفی و کمین 

و در فرصت ا می کندمشخص بوده را نیروھای روس متری از سنگرھای  ۴٠٠فاصلھ در کھ را متخاصم 

جرقھ آتش لولھ در حین شلیک و دیدن کھ  متخاصماز وجود تک تیرانداز  یمناسب با کوچکترین نشانھ ھا

انجام داده و وی ممکن را در کمترین زمان بھ سوی تک تیرانداز متخاصم و ھدفگیری وده است تفنگ وی ب

ارتش روس چند نفر از جدائی  چند روز نیروھایگذشت بعد از  می خواباندرا با شلیک گلولھ ای بر زمین 

                         .میکنندچچنی این مورد از بین رفتن تک تیرانداز  و آنھا دسگیر کرده طلبان چچنی را

دیگری مشابھ مورد باال بازھم در نبردھای قفقاز بھ یکنفر از نیروھای پیاده روس توسط تک اتفاق در 

توسط نیروی جسد نیروی پیاده را کھ و وقتی  میگیردشلیک مرگباری صورت چچنی تیرانداز جدائی طلب 

نیروی پیاده  کاله آھنی کھ شلیک بھ ودمی شمشخص  میگیردبررسی قرار تک تیرانداز ماھر روس مورد 

این کھ بوجود آمده نیروی پیاده  کاله آھنیدر ورود و خروج گلولھ دو سوراخ از باال صورت گرفتھ و 

با توجھ بھ اثر اصابت گلولھ تک تیرانداز بر بدن نیرویھای پیاده می توان اطالعات زیادی  میشودموضوع 

و نیروی تک تیرانداز متخاصم وع اسلحھ و فاصلھ محل اختفاء در این زمینھ کسب کرد حتی می توان ن

شلیک موثر خود را انجام داده است بدست آورد تا تک تیرانداز  اوھمچنین از چھ محل و چھ جھتی 

شکارچی بتواند بر او مسلط و فائق آید، ھرچھ اطالعات بیشتر و سریعتر جمع آوری گردد تک تیرانداز 

ر تک تیرانداز دشمن غالب گردد و با شناسائی کردن موقعیت کمین مخفی وی او شکارچی زودتر می تواند ب

                                                 .   را از بین ببرد تا تلفات کمتری بھ نیروی ھای خودی وارد گردد
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تحقیقات صورت گرفتھ و بررسی ھا انجام شده معلوم گردید کھ تک تیرانداز دشمن در باالی خالصھ پس از 

کمین گرفتھ است و شلیکھای مرگبار خود را از از آنجا انجام موضوع دودکش کارخانھ مخروبھ و قدیمی 

و با جابجا کردن و لباسھای فرم نیروی ھای پیاده روس مترسکی بر تن ی روس تک تیرانداز شکارچ دھدمی

حرکت دادن آن مترسک بکمک ھم قطار خود در برابر چشمان تک تیرانداز جدائی طلب چچنی و با بھ 

را مشخص کند تک تیرانداز چچنی بھ قدری حرفھ ای  ویکھ محل کمین  می شودگمراه انداختن وی باعث 

بنظر گردید  نمینشانھ روی و شلیک بھ او بھ قادر روس کھ تک تیرانداز شکارچی  سته اعمل میکرد

بانی ه دید دوربین پایھ دارو یا از طریق کارخانھ  دودکش دیوار لولھبدنھ در او از سوراخ کوچکی میرسید 

در  در بین نیروھای روسف مناسب دو با دیدن ھ را انجام می داده استمنطقھ در دست نیروھای روس 

بنابراین  هپنھان میگردید ھاه و دوباره از دید داده است انجام میرا شلیک موثر  یخیلی کوتاھزمان مدت 

ھنگ نیروھای تفاصیل فرماندھی این با  بودغیر ممکن برای نیروی تک تیرانداز روس شکار وی شلیک و 

شد  در زمانی کھ احساس میو شکل دیگری عمل کند بھ میگیرد کھ  تصمیم در محل  "افدرال روس مستقیم

 بانی را انجام میدھد توسط گلولھ توپه نجا دیدخود نشستھ و از آمخفی محل کمین  درتک تیرانداز متخاصم 

با شلیک دقیق گلولھ توپ بھ دود و  میکننددود کش کارخانھ شلیک بھ و بھ محل وی " راپیرا" کششی روسی

و پس از آن  میشودکھ باعث نابودی آن تک تیرانداز دد گرمیقسمتی از دودکش بھ ھوا پرتاب کش کارخانھ 

آن پایگاه  پیاده نیروھای نشنید و ھمگیرا کارخانھ قدیمی ھیچکس صدای شلیک گلولھ از سوی دودکش 

اسلحھ " اراپیر"میلی متری بدون خان روسی  ١٠٠توپ ( . نددیکش ینفس راحتدر شمال قفقاز نظامی روس 

مورد استفاده  سنگرھا و اداوات زره پوش نیروھای  دشمن روسیھ بر علیھخیلی دقیقی است کھ در ارتش 

قرار میگیرد از این توپ توسط نیروھای فدرال روس در جنگھای شمال قفقاز استفاده موثری بر علیھ 

  ).       نیروھای جدائی طلب چچن گردید 
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  )را در درگیریھای شمال قفقاز نشان می دھد" اراپیر"میلی متری روسی  بدون خان   ١٠٠وپ ت تصویر پایین در (

  

کماندوی ارتش روسیھ در موضع نیروھای یکی از جمھوری چچن واقع در شمال قفقاز در دیگری نبرد در 

نیروھای جدائی طلب چچنی میگردد، در گزارش اعالم نفر  ٨متشکل از کھ متوجھ گروھی  هفی کمین بودمخ

شده از طرف وی چنین ذکر شده است کھ من از محل مخفی کمینم وقتی این گروه را دیدم اجازه دادم کھ آنھا از 

شلیک و نشانھ گیری توسط من  و احتمال می دادم کھ در حین ھقرار داشتنطقھ ی کھ در متمامی عوارض موجود

 طبیعی عوارض باز و بدونبا زمینھای  ای عبور کنند و ھمینکھ بھ منطقھپشت آنھا پناه بگیرند  بھاین نیروھا 

 یا v.s.s مدل روسیبدون صدا متری مورد اصابت گلولھ اسلحھ  ٢۵٠آنھا را از فاصلھ  تک رسیدند من تک

بدانند کھ از کدام  اشد قراردادم و در مدت کوتاھی بی آنکھ آنھاکھ مجھز بھ سیستم صداخفھ کن می ب "وال"

  .طرف بھ سوی آنھا شلیک می شود تمامی آنھا را بھ ھالکت رساندم
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  ) را نشان می دھدسیستم صدا خفھ  کھ مجھز بھ "وال" یا v.s.sنیروھای ارتش روسیھ را با اسلحھ    تصویر زیر در ( 

  

و لیھ نیروھای متخاصم را دارد ی قصد عملیات بر عتک تیراندازنیروی و نبرد اگر در جبھھ ھای جنگ 

و ھمھ جوانب کار " باید حتمابرای انجام عملیات ترور و نابود کردن نیروھای طرف مقابل تالش می کند 

چم کار و در مورد خم نبرد نیروھای حاضر در صحنھ و از ھمگی  بگیردرا درنظر و نبرد منطقھ در گیر 

  مشخصآنان را تقریبی وضع مخفی کمین تا م دنککسب الزم را ت ااطالعتک تیرانداز متخاصم نیروھای 

                                          .این کاری است کھ ھر تک تیرانداز زبده وماھر باید انجام دھد آیدفائق  آنان بربتواند تا کند و 

چنین نش می باشد ،در زمان جنگ جھانی دوم اتفاق افتاده است کھ نیاز بھ شرح دادکھ دیگری  در عملیات

در  )کیلومتر از شھر مسکو واقع می باشد ٢٠٠در غرب روسیھ در فاصلھ ( در نزدیکی شھر توال است کھ 

 درگیری نیروھای روس با نیروھای آلمانی و شلیک گلولھ تک تیرانداز آلمانی بھ سینھ یکی از نیروھا روس

دوم با دیدن از بین رفتن ھمقطارش بھ سوی کھ در سنگری نشستھ بود و باعث تلف شدن وی میگردد و نفر 

بھ شانھ قرار میگیرد و گلولھ اصابت گلولھ دوم تک تیرانداز آلمانی  مورد سنگر خیز برمیدارد کھ دیگری از

   در اینجا فرمانده آن منطقھ از جبھھ از گروه نیروھای تک تیراندازرا مجروح میکند اصابت کرده و وی وی 
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با آمدن و حضور این مشکل را بر طرف کنند آمده و جبھھ ای جنگ از منطقھ این می خواھد کھ بھ روس 

این شاھدان بھ بررسی و پرسش از  شروعاو بی درنگ نبرد منطقھ  سرکرده گروه تک تیراندازان روس بھ

نیروی دونفر جایی کھ توضیح می دھند کھ در محل جبھھ جنگ  شاھداندر جبھھ ای جنگ می کند  ھواقع

نیروھای پیاده روس ای وجود دارد کھ ترانشھ روس مورد اصابت گلولھ تک تیرانداز آلمانی قرار گرفتھ اند 

عمیق خیلی بھ علت وجود آبھای زیر زمینی کف این ترانشھ  ،دنن سنگر استفاده می کنابھ عنواین ترانشھ از 

صورت در حین حرکت بھ  روسنیروھای پیاده و عمیق صورت نگرفتھ است زمین نمی باشد و حفاری 

و قسمتی از بدنشان در معرض دید از این قسمت گذر می کنند و در حال حرکت ایستاده و نھ خم شده 

می دھد کھ حتی روس توضیح نیروی زخمی شده و  ستدیده اگر ی قرار میاسلحھ تک تیرانداز آلمانتیررس 

 من شلیک می کرده است سمتقرار نداشتھ ام او مرتب بھ و تیررس تک تیرانداز آلمانی من وقتی در دید 

محل اختفاء  ھا شلیک گلولھو زاویھ با توجھ بھ مسیر  ، گلولھ ھای دیگر وی بھ من اصابت نکرده اند البتھ

محل کمین  مخفی وی توسط تک تیرانداز زبده و ماھر روس خیلی سریع آلمانی تک تیرانداز ی تقریب

تک نیروی گردید کھ توجھ بدون ھیچ شک و تردیدی متک تیرانداز روس ھمچنین و مشخص میگردد 

را  روسپیاده طبیعی منطقھ و ضعف سنگرھا و کانالھای نیروھی  بھ زمینھای یآشنائی کاملآلمانی تیرانداز 

گرفتھ بود کھ در نظر خود را کمین و مکانی موضع مخفی در منطقھ تک تیرانداز آلمانی نیروی این و  دارد

با توجھ بھ شلیک و نشانھ گیری  ،استھ داشتھم نیروھای روسی را  سنگربھ قسمت مشکل ساز  یدید کامل

حرفھ ای و مانی زیاد ھم آلتک تیرانداز نیروی د یمشخص گردو بی اثر و شلیک گلولھ ھای اضافی وی 

                                                               .  شلیک میکند ی بھ سمت نیروھای پیاده روسزیاده و گلولھ ھای بی حساب و بی فاید جدی نیست

در محل مشکل ساز  بنابراین سد کھ تک تیرانداز آلمانی تازه کار می باشدمیراو با بررسی ھا خود بھ نتیجھ 

  بر اثر شلیک تک تیرانداز آلمانی از بین رفتھ بودند  پیادهنیروھای کھ روس جائی نیروھای جبھھ کانال 
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برای گمراه کردن تک او  میگیرددر نظر کمینی برای خود موضع مخفی روس زبده  تیراندازتک نیروی 

بھ آھستگی این کاله و  میدھدقرار را روس ی پیاده ھایچوبی کاله آھنی نیروتک بر روی تیرانداز آلمانی 

سرعت بھ و ابا مشاھده شدن کاله آھنی توسط نیروی تک تیرانداز آلمانی  می بردکانال بھ باال لبھ از را آھنی 

روس  بنظر می رسید بر سر نیروی پیاده از فاصلھ دور کھ  کاله آھنیاین بھ برق و در مدت زمان کوتاھی 

و شلیک گلولھ ھر چیزی تیراندازی بھ کھ وی بھ ھر دلیلی و  میکندثابت کار او و این  می کندشلیک است 

جدی و ماھری نمی آلمانی تک تیرانداز " عابھ اثبات میرسد کھ واق" دقیقاتک تیرانداز روس برای و می کند 

.  می نماییدمشخص مخفی خود را برای نیروھای روس محل " دقیقا کاله آھنیشلیک گلولھ بھ  و بااباشد 

در نظر گرفتھ بود ھا مسلسلچی استفاده کھ برای  یاز سوراخ باز میان سنگر نیروھای روس بار دیگر

نیروی تک تیرانداز  کھ می دھندسوراخ قرار  آندر جلوی  واقع در آن سنگرمترسکی را کنار مسلسل 

 آن مسلسلبھ ماشھ نیروھای روس  میکندبھ این مترسک ھم شلیک  وقتبدون اتالف و خیلی سریع آلمانی 

دوباره تک تیرانداز  ،می کنندشلیک نیروی آلمانی نخی متصل کرده و با کشیدن آن تعداد گلولھ بھ سمت 

نیروھای روس در آن کھ تعبیھ شده در خاکریز و سوراخ  منفذن معطلی بھ سمت این بدوغیرحرفھ ای آلمانی 

می نمایند مشخص محل مخفی کمین وی را " ادقیقنیروھای روس  می کند،شلیک کار گذاشتھ بودند  یمسلسل

می کنند با سھ اسلحھ بھ سمت وی شلیک مختلف از سھ جھت روس  اننیروھای تک تیراندازدر این ھنگام 

باید بنابراین  یدن تک تیرانداز ناشی آلمانی میگرددرس تھالکبھ وی باعث بھمزمان  یاصابت گلولھ ھابا  کھ

محل مخفی نیروی تک احتمال وجود و  کھ عمق کمی دارند یو ترانشھ ھادر چنین سنگرھا نتیجھ گرفت 

کنند کھ بدنشان در  باید سعیو حرکت پیاده در حین جابجائی ھای نیروی می باشد در منطقھ تیرانداز 

منطقھ جنگ در چنین مناطقی پر  الزم است توسط فرماندھی و معرض دید نیروھای دشمن قرار نگیرد

  "متخاصم در اینجا فعال است مواظب باشید تک تیرانداز"تابلوی با این مضمون نصب گردد خطری 
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ن کارکردکھ احتمال  یناکخطرواقع در جبھھ جنگ بخصوص در مناطق بھ تمام نیروھای پیاده باید و 

داد و در خصوصیات آنھا را گروھھای تک تیرانداز دشمن در آن مکانھا وجود دارد توضیح و شرح کامل 

موضع مخفی د نآنجا می توان درکلکھا و مکانھای کھ نیروھای تک تیرانداز دشمن صورت ممکن شگردھا و 

و تمام این را داد بھ سوی نیروھای خودی نشانھ گیری و آنان را بھ ھالکت برسانند تا کمین درست کنند 

نداز بھ نیروھای پیاده خودی کھ اطالعاتی از عملکرد نیروھای زبده تک تیرا و شایانی اطالعات کمک زیاد

  .دھدمتخاصم را ندارند می 

  ) را نشان می دھد با اسلحھ موسینا در جبھھ ھای جنگ جھانی دومرا نیروھای تک تیرانداز روس زیر  تصویر در (
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  برخورد می کنند؟ تخاصم با آتش تک تیرانداز خودینھ نیروھای مچگو

تکتیراندازآلمانی نیروھای از بین بردن برای متفقین نیروھای  توسط ی کھدوم بھترین روش یدر جنگ جھان

توپ و پرتاب گلولھ خمپاره بھ محل احتمالی اختفای تک گلولھ شلیک مستقیم  د استفادهکردنمی استفاده

میالدی یک لشکر از نیروھای روس بھ مدت یک  ١٩٩۵در جنگ چچن در سال ( بود  لمانی ان آتیرانداز

ماه اطراف شھر گروزنی مرکز جمھوری چچن زمین گیر شده بودند نیروھای چچنی با تفنگھای تک 

 روسی از داخل ساختمانھای چند طبقھ بھ سوی آنھا شلیک میکردند و اجازه پیشروی "اس وی دی"تیرانداز 

توپ  مستقیم گلولھبا شلیک  آنان یضع مخفاوم سمت نیروھای روس بھ نمی دادند و یروھای روس را بھ ن

  .)جواب می دادند

  

 S.V.D با اسلحھ تک تیرانداز) نیروھای مخصوص (باالی نیروھای تک تیراندازروس را از یگانھای اسپیتس ناز تصویر 

  .نشان میدھدرا ز در جنگھای شمال قفقا ھا را بھمراھی  مسلسلچیروسی 
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نیروھای و یا زود  یرتک تیرانداز خیلی موفقیت آمیز کار کند دو نبرد نیروی اگر در جبھھ ھای جنگ 

کھ در روی منطقھ جنگی ، آنھا متوجھ می شوند دنمیگردجبھھ جنگ  منطقھحضور وی در متوجھ  متخاصم 

اھرم قدرت در دستان وی می جنگ و در این قسمت از جبھھ  میکند کار یو ماھرتک تیرانداز زبده  آنان

 سوالالبتھ و را شناسائی کرد حضور وجود تک تیرانداز متخاصم عالمات ھوشیار بود باشد، بنابراین باید 

تک تیرانداز  بطور مثال اگر ؟برد دشمنتک تیرانداز نیروی حضور بھ پی بھ باید چگونھ پیش می آید 

این نیروی مجروح متخاصم کند زخمی را نیروی پیاده متخاصم و  خودی بھ نیروی پیاده دشمن شلیک

در  نمی تواند خارج گردد ونبرد و بھ تنھائی از معرکھ  خودی را نداردتوانائی حرکت بھ سوی نیروی ھای 

بھ سوی و  رای کمککسی باگر او نیاز بھ کمک دارد البتھ وسط میدان جنگ بدون حفاظ رھا گردیده است 

حضور تک تیرانداز  ھپی بمتخاصم نیروھای کھ است این این بھ معنی  یایدمتخاصم ننیروی پیاده  سمت

تک تیررس معرض در  برای کشیدن نیروھای بیشتر و قرار گرفتن وینیرنگ  و بھ کلک و اند بردهخودی 

با صدای شلیک مسلسل کار می کند و و ھمراه ھمیشھ تک تیرانداز خودی ، اگر آشنائی دارند تیرانداز 

شما باید انتظار  )بھ سر نیروی پیاده دشمن" مخصوصا( کند میاصابت ف متخاصم اھدابھ  ویھمیشھ گلولھ 

تلھ " باشید آنھا حتمارا در منطقھ داشتھ آنھا دشمن و یا گروھی از زبده نیروی شکارچی تک تیرانداز وجود 

ھای مورد نظر تک در محلرا مانند کاله آھنی،کاله لبھ دار نیروھای کادر و مترسک نیروھای پیاده ھای 

در اینگونھ و در اینجا سوال پیش می آید کھ عمل و نقش تک تیرانداز خودی  می گذارند تیرانداز خودی

منتظر اتفاقات  وتحمل داشتھ باشد صبر و قبل از ھر چیزی حوصلھ و ز باید تک تیراندا؟ استچگونھ مواقع 

با فاصلھ نھ  منظور (در چپ و راست جبھھ جنگ  کانیمدر موضع مخفی کمینی کند  سعی بعدی باشد

بھ شکلی کھ قسمتی و  ندک ءبرای آتش و شلیک غیر مستقیم خود محیا) خط مقدم جبھھدر اطراف  چندان دور

   یترباشد و حتی اگر ممکن است مقدار کمی دید باز ویدر دید متخاصم  نیروھایطول سنگر  واز خاکریز 



١٦٥ 
 

  چگونھ نیروھای متخاصم با آتش تک تیرانداز خودی برخورد می کنند                          )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

 ویمکانھای کمین قبلی  جنب و پھلویاید در بتک تیرانداز جدید داشتھ باشد این موقعیت دشمن بھ جبھھ ای 

 ، ھمقطار کمکی تک تیرانداز بایدشلیک کند  تیراندازی و شجدیدمخفی موضع در او بھیچ وجھ نباید د نباش

 موضع مخفی جدید تک تیراندازقبلی و یا قدیمی و در محدوده چپ و راست وضع ھای مخفی در مگھ گاھی 

نیست کھ گلولھ ھای ھمقطار تک تیرانداز  زمالدر اینجا " یک کند حتماشل جبھھ متخاصم سمتگلولھ ھای بھ 

سریع خیلی و  متخاصم شودتک تیرانداز گلولھ ھای  جوابمنتظر نباید  ویھمقطار و  کنندخورد بردف بھ ھ

نیروی ھای بھ سوی مواضع از مدتی از جائی دیگری  پسرا تغییر دھد و مخفی خود موضع و مکان 

بماند چون نتیجھ مناسب و منتظر  داشتھ باشدتحمل حوصلھ صبر و تک تیرانداز باید  .شلیک کندمتخاصم 

قصد پیدا کردن و ھدف گیری و نشانھ روی بھ سوی ھم قطار تک تیرانداز کھ بھ تک تیرانداز دشمن " حتما

کنند  بر میآید و خود را نمایان می کند آنھا سعی میدر نظرگرفتھ است  تک تیراندازاشتباه بھ جائی 

دقت آنھا را شناسائی  اباید بتک تیرانداز بدھند  را نشانمترسکھای با نمای حقیقی نیروھای پیاده و کادر خود 

ت آنھا  بلند شدن و یا نشستن ااز نیروھای واقعی متمایز گرداند طرز حرکو  بشناسدکند و مترسکھای آنھا را 

دقت و حوصلھ می تواند نیروھای حقیقی دشمن را  باتک تیرانداز وت است امتف مترسکھا از نیروھای زنده

باید  تک تیراندازو در اینجا باز ھم نیروی کمکی  تشخیص بدھداز عروسکھای مشابھ بھ نیروھای حقیقی 

جبھھ با مشخصات نیروھای پیاده خودی در مقابل را  یمترسکھای دیگرنیروھای دشمن دادن برای فریب 

تک تیرانداز شکارچی دشمن این نیروھای  باید صبر و حوصلھ کرد در آوردبھ حرکت  متخاصمنیروھای 

                                                                                                                 . رندوو نتیجھ ای بدست نیاشوند کھ خستھ انجام میدھند کارھا را تا جائی 

در خاطرات خود جنگ جھانی دوم و جبھھ ھای دیگر تک تیرانداز آس نبرد استالینگراد " واسیلی زایتسف"

است کھ تک تیرانداز این اگر در جبھھ مقابل سکوت وھم انگیزی برقرار است این بھ معنی : چنین می نویسد

  عمل و و ارنشستھ اند و در روی جبھھ شما کار میکنند و این کنیروھای شما بھ کمین و یا گروھی از آنان 
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و تاکتیکھای تک تیراندازان خبره و کارکشتھ دشمن است و آنھا در پس شکار تک تیراندازان شما می  فکر

و ھر می کند حرکت  آنان یبا فرم نیروھای دشمن در پناه سنگرھا باشند در جبھھ متخاصم گھگاھی مترسکی

و  واداردبھ اشتباه را شما شاید و یا خاکریز باال می آید کھ  سر مترسک از لبھ سنگرکاله آھنی بر از گاھی 

مخفی  وضعم "سریعاآنان تک تیرانداز شکارچی و شلیک کرده نھا آمترسک نیروی تک تیرانداز خودی بھ 

دوربین اسلحھ اش را زوم می کند و  ویدر روی موضع مخفی کند و می علومرا م تیرانداز خودی تککمین 

جواب می وی بھ آتش لولھ اسلحھ سھل انگاری و یا با شلیک بعدی نیروی تک تیرانداز خودی با کوچکترین 

نیروی ھ سرو سینھ تک تیرانداز زبده دشمن بھ سمت آتش لولھ تفنگ با فاصلھ کمی باالتر جائی کھمیشھ  دھد

میگردد چنین  ویآتش می گشاید و کوچکترین اشتباه منجر بھ نابودی نشانھ گیری و قرار دارد تک تیرانداز 

 و فریب کلکو اگر نھ شما قربانی عقل و درایت وی میگردید شما باید  کردباید نابود " حتمارا دشمنی 

دیگری درست کند کھ شما را بھ گمراه و اشتباه تلھ ھای وی را بدانید فرصت ندھید کھ او مترسک ساختن 

    .استمکار و بھ ضرر دشمنقرار دھد زمان بھ نفع شما خود و اصابت گلولھ مورد ھدف را شما  و بکشاند

  

  )نشان می دھد  با لباس استتارزمستانی را در خرابھ ھای شھر استالینگرادروس ان باال تک تیراندازتصویر (
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نابود گرداند ،  تا شما راشما را پیدا کند موضع مخفی نمی تواند  است وعصبی کھ  یدشمندر مناطق نبرد 

                    . می کند و بھ دام و تلھ شما می افتد زود او در جائی اشتباه شما در روی منطقھ جبھھ آنھا کارکنید دیر یا

ف ومعرکھ تک تیرانداز  ان طوراست و ھمیکی از دالیل اینکھ دشمن پی بھ گروھھای تک تیرانداز برده 

ان معنا داست این برمف حکمآرامش و سکوت در جبھھ ای دشمن  وقتی کھ میگوید "واسیلی زایتسف"روس 

سکوت در جبھھ ای این است و  هبردو ماھر شما  قابل تک تیراندازنیروی وجود متخاصم پی بھ کھ است 

امروز در نظر بگیرید در یک منطقھ از جبھھ دشمن " مثال، آنان می باشداز ھوشیاری و آگاھی دشمن ناشی 

ھھ جبدر منطقھ و میشده است نتنی دیده آ سنگر فرماندھی وجود داشتھ و در روی اتاق مخابرات و یا بیسیم

بھ چشم می خورده است اما امروز بنظر می آید در این مکانھا  متخاصمنیروھای و حرکات جابجائی  آنان

در آنجا خاک مرده مثل اینکھ و ھیچ جنبنده دیده نمی شود  دو حرکت نیروھا صورت نمی گیرجابجائی 

اینھا بھ این علت است کھ  اند و کار نمی کنند و تمام ھم خاموش شدهمتخاصم  یمسلسلھاآتش حتی  ریختھ اند

 شکارچی(  آنان و یا گروھھای تک تیراندازان فرماندھی نیروھای دشمن اعالم کرده است کھ در کار گروه

حرکت و جنبشی نباید ھیچ و در کارشان دخالتی ھیچ گونھ و ایجاد نشود مزاحمتی ھیچ ) تک تیرانداز یھا

باال و خاکریز  سر خود را از لبھ سنگریروھای پیاده نباید نصورت گیرد و مھمتر از ھمھ در جبھھ آنان نباید 

شروع بھ بازی  شانبا آدمکھا و مترسکھای متخاصمشکارچی تک تیرانداز  ھایاینھا گروھی و بھ جایبرند ب

ممکن است با د حاال این بازی  نمی کنآنان تلھ کشیدن  ھجھت گمراه کردن و ب شماکردن با تک تیراندازان 

 صورت گیردجبھھ دشمن سنگرھا و خاکریزھای کاله آھنی بر سر چوب و غیره در ذاشتن گمترسک و یا 

و طق گذاشت ادر این منرا  شکارچی؟ باید تک تیرانداز  چھ کار باید کردپیش می آید کھ  تیدر اینجا سواال

برخورد  رفتار و ؟تا اینکھ خستھ شوند بگذارید آنھا با مترسکھای خودشان شما را بھ بازی بگیرندیا 

  در صورت نگیرد؟  ناگواریکھ ھیچ اتفاقی  کردعمل باید شکلی چھ بھ چھ گونھ باید باشد ؟ شما نیروھای 
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 ھای بانی فقط باید از طریق دوربین هیده بانی را انجام دھند و این دیدکار دتیرانداز باید نیروھای تک اینجا 

از موضع ھای مخفی کمین صورت گیرد کھ گلولھ تک تیراندازان استتار شده پایھ دار و یا پریسکوپ 

دشمن را در سرتاسر جبھھ پی گیری و دنبال اصابت نکند جابجائی نیروھای تک تیرانداز  آنانمتخاصم بھ 

دشمن و مواضع آنھا را با  ھای ھمیشھ تمام جبھھ ھوشیار باشید و الصھ از دیده بانی دوری نکنید و خ کنید

با خاطر جمع باشید نیندازید دورھیچ چیز را از چشم  دقت سانتیمتر بھ سانتیمتر دیده بانی و بررسی کنید

منطقھ جبھھ ھای آنان در ھم تغییراتی  متخاصم تک تیرانداز نیروھای جدید مخفی موضع و تغییر جابجائی 

تک کردن  ءاحتمال خطا آیدبوجود ن متخاصم ای در موضع تک تیراندازوقتی کھ تغییرات بوجود می آید

برتری خود را نسبت باال در ذکر شده موارد دقیق صحیح انجام با اعمال  ،ان آنھا ھم بیشتر میگرددتیرانداز

را  یجدیدکمین و موضع ھای اختفاء باید مکانھا  ازنیروھای تک تیراند .بھ نیروھای متخاصم نشان دھید

جبھھ دشمن در سوی دیگر البتھ ند و نکو پنھان استتار را آنان بطور دقیق و حرفھ ای د و نپیدا کنخود برای 

برای را مکانھای دیگری  آناند نھم تغییراتی در مترسکھا و رفتار خود بوجود می آور تکتیراندازنیروھای 

باید د تمام این موارد را نبھ تلھ بکشانگمراه و شما را نیروھای د ند تا بتواننورمی آبوجود خود کمین و اختفاء 

ھای  ضعف موضع ھای مخفی آنھاجاھا بعضی در ممکن است  شتو از چشم دور نگھ ندا گرفتدر نظر 

ید بھ نقاط بدون کوچکترین درنگی باصورت شناسائی و مشاھده در و این نقاط را شناسائی باشند  ھداشت

                                   .شلیک کرد و تک تیرانداز شکارچی دشمن را از بین ببریدآنان نشانھ روی و  فضعی

آنان را نیروھای تک تیرانداز دشمن را فریب داده و  شانمترسکھایسعی کنند با نیروھای تک تیرانداز باید 

می تواند تک تیرانداز نیروی  یدآنھا را زیر نظر بگیر شینکموضع ھای مخفی از م امش خودگمراه کنند و 

د بگذارید آنھا بھ دنبال ناولیھ خود برگشتھ و بھ ترور نیروھای متخاصم بپردازموضع مخفی کمین حتی بھ 

  حاال ممکن  در مسیرھای جابجائی تک تیراندازان دشمن شما بگردند و نھ شما بدنبال آنھا سعی کنیدنیروھای 
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خطوط جبھھ ھا جنگ موضع ھای مخفی و کمین و منطقھ دشمن و یا در منطقھ آزاد بین دو است در قلب 

آنھا را ھدف گیری نکنید " ی کنید فعالشناسائ باید" حتماباشد کھ اختفاء نیروھای تک تیرانداز متخاصم 

بگذارید تا وقت مناسب فرا برسد، بگذارید آنھا احساس امنیت کنند ، با مسئولین خمپاره اندازھا صحبت کنید 

بھ صورت و بگذارید تا خمپاره اندازھھا و توضیح دھید بھ آنھا اطالع تک تیراندازان دشمن را  و موقعیت

بھ سمت مواضع  اھه و در زمان مناسب ھمراه با شلیک گلولھ خمپار کنندنی آتش پراکخود را آماده  کامل

گروھھای تک تیرانداز خودی ھم با این آتش ھمراھی  شلیک کنید سعی کنید تک تیراندازان شکارچی دشمن

برای ھمیشھ از بیخ بن را نھا آد تا ریشھ ندقیق صورت دھآتشباری منسجم و مواضع دشمن روی کنند و بر 

، در جبھھ ھای روشھای دیگری ھم برای از بین بردن تک تیراندازان شکارچی دشمن وجود دارد  .بکنند

در  شماتک تیرانداز  "ھمیشھ گروھھای تک تیرانداز دشمن سعی می کنند بھ موضعی کھ قبالجنگ و نبرد 

جا تک تیرانداز در این،شلیک کنند کمین مخفی موضع طراف آن بھ اکمی با فاصلھ کمین گرفتھ بود یا آنجا 

بھ موضع کمین و اختفاء قبلی خود نظر بیاندازد و در ھمین لحظھ بھ  یاز جائی دیگرماھر و حرفھ ای باید 

 دشمن ھم نگاھی بیاندازد و ببینید گروھھای تک تیرانداز دشمن از چھ قسمتی بھتر می توانند ای جبھھ

 موضع از بین بردنچھ جائی می توانند برای شما را بھ زیر آتش اسلحھ ھای خود قرار بدھند و در  موضع

منطقھ و مواضع طبیعی جبھھ ای دشمن کروکی از محل و گذشتھ شما کمین بزنند ، اگر شما بتوانید  مخفی 

احتمالی آنھا را مخفی در نظر گرفتھ را با تمام عوارض در نظر گرفتھ تھیھ کنید بھ راحتی می توانید موضع 

قرار دھید بھتر  یه اندازھھای و آتش اسلحھ ھای گروھھای تک تیرانداز خودپیدا کنید و زیر آتش خمپار

از قبل در موضع ھای استتار شده ای منتظر شروع حملھ بمانند تا است گروھھای تک تیرانداز خودی 

دقیق سالح ھای گروھھای تک تیرانداز شکارچی دشمن را زیر آتش احتمالی مسیرھای فرار و برگشت 

  از موضع کمین و اختفاء را بھ ایشان خود نگھ داشتھ و اجازه فرار و عقب نشینی انداز تک تیرنیروھای 
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                   . خیلی خوب جوابگو می باشد عمل بھ اثبات رسیده وو جنگ درنبرد مناطق ندھند و این روش در 

نیروھای توسط کھ از کسانی کھ اطالعاتی در خصوص نحوه ای شلیک و کشتھ شدن نیروھا خودی " حتما

از کدام طرف بوده است تا بھ گلولھ کھ محل شلیک  سوال پرس کنید از بین رفتھ اندتک تیرانداز متخاصم 

  .نداز متخاصم بپردازیدتک تیراموضع مخفی نیروی جستجوی 

  )نشان می دھددر میان شاخھ و برگ درختان را  یتک تیراندازکمین نیروی موضع مخفی زیر  تصویردر (

  

می توانید پیدا کردن وی برای مخفی شده است  کوتاهاگر تک تیرانداز متخاصم در محلی با پوشش گیاھی  

بھره ببرید و خیلی متخاصم تک تیرانداز روی موضع مخفی نیاز سگھای مخصوص آموزش دیده برای یافتن 

متخاصم ممکن است کھ او دوباره بھ  انتک تیراندازموضع مخفی نیروی خالی اوقات پس از یافتن محل 

تلھ ھای انفجاری کار توسط نیروھای تخریب وی  ءخود برگردد برای این منظور در محل اختفا ءمحل اختفا

شلیک آتش نیروی  با د اغلبنتا مدتی عملیات وی را بھ عقب می انداز ھای کارگذاشتھ شده بگذارید این تلھ

  و از کمین و شلیک  ھای توپخانھ و خمپاره اندازھھای خودی تک تیرانداز متخاصم را تا مدتی میترساند
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                                                                        .کردن بسوی نیروی ھای خودی پرھیز می کند

تیراندازان میگذرد این اسلحھ ھای ھمیشھ در حال تغییر مدت زمان زیادی از تولید و ساخت اسلحھ ھای تک 

کھ تاکنون تغییر پیدا نکرده است این ضربھ موج و اکوستیک بوجود  و تحول و پیشرفت بوده اند اما چیزی

در اتمسفر ھوا است با توجھ بھ مشخص شدن یک آمده ناشی از شلیک و حرکت گلولھ اسلحھ تک تیرانداز 

سری پارامترھای ناشی از شلیک و حرکت گلولھ در ھوا و ضربھ کھ این حرکت و شکافت آن در ھوا ایجاد 

اس قوانین فیزیکی اثر شلیک گلولھ در ھوا بھ صورت مخروطی شکل می باشد کھ در سر بر اسو می کند 

 سوختنکھ توسط است محور مخروط خط مسیر حرکت گلولھ این این مخروط گلولھ در حال پرواز است و 

ا محاسبھ این پارامترھبراحتی می توان توسط دستگاھھای پیشرفتھ  باروت در جان لولھ اسلحھ بوجود می آید

، پی برددشمن تک تیرانداز نیروی  ءمحل دقیق اختفابراحتی بھ می توان را انجام داد و با نتایج بدست آمده 

در خیلی از کشورھا ساختھ و پیشرفتھ جستجو و تعیین موضع مخفی محل تک تیرانداز دستگاھھای  این

لولھ تک تیرانداز را از روی گمسیر جھت شلیک براحتی با آنھا می توان کھ  مورد استفاده قرار میگیرد 

بعضی از این  کرددارند تعیین  را شلیک گلولھ ھای کھ سرعتی باالتر از سرعت صوتمترھای اپار

وجود دارند کھ با سیستم دیگری ھم نصب میگردند و دستگاھھای  ھای نظامی روی اتومبیلدستگاھھا بر 

تیرانداز از خود عکس العملی نشان می دھند کھ لیزر کار میکنند و در مقابل انعکاس لنز دوربین اسلحھ تک 

کالیبر با مجھز بھ تیرباری ھا  این سیستمکرد را تعیین متخاصم تک تیرانداز نیروی موضع مخفی می توان 

خالصھ پس از تعیین ،نندشلیک ک دنتک تیرانداز بطور اتوماتیک می توان ءکھ بھ محل اختفا ھستندبزرگی 

سیستمھای راکتی مثل  سنگینصم برای از بین بردن وی می توان از آتش محل مخفی تک تیرانداز متخا

و یا از اسلحھ آر پی جی و نوع جدید ضد نفر بھره برد  االنفجار ترکش شونده شدیدسر جنگی کاتیوشا با 

  توسط کھ توسط النچری از روی شانھ پرتاب میگردد و " شمل"بھ نام  تاسمشابھ ار پی جی اسلحھ ای 
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بخوبی می توان بر علیھ مواضع این اسلحھ و با  روسیھ تولید میگرددکشور در سازی کارخانھ جات اسلحھ 

جی است . پ.ر.آپرتاب راکتی آن  ھمانند  سالح روسی شمل کھ سیتسم(. استفاده کرد انمخفی تک تیرانداز

میگردد و اصابت نیروی پیاده قرار دارد شلیک روی شانھ  در و گلولھ ھای راکتی آن از داخل النچری کھ

تک تیرانداز  نیروی  کھ احتمال محل مخفیراکت شلیک شده بھ محیطھا و مکانھای بستھ مانند ساختمانھا 

آتش این  شود شدت تخریب انفجار  ین بردن تک تیرانداز متخاصم میباعث از ب می باشد امتخاصم در آنج

 انفجار در زیرزمین ھم باعثاصابت کند   اگر بھ اتاقی در طبقھ باالی منزلیاست کھ  شدید اسلحھ بھ حدی

سر جنگی این اسلحھ از مھمات ترموباریک  تک تیرانداز متخاصم میگرددنیروھای ھالکت   تخریب زیاد و

این اسلحھ در نبرد شھرھا بر علیھ نیروھای تک تیرانداز کھ در خرابھ ھای ساختمانھا و  شود استفاده می

از  یخوبببخوبی مورد استفاده نیروھای ارتشی قرار گرفتھ است و مناطق مسکونی موضع مخفی گرفتھ اند

این اسلحھ  از ھای قفقازنیروھای کماندوی روسیھ در جنگ  پس مواضع مخفی تک تیراندازان بر می آید،

                                                                                                                             .)کردندمخالف خود نیروھای استفاده موثری برعلیھ 

   )نشان داده استبخوبی ر تخریب انفجارش بر علیھ سنگرھای بتونی را پایین اسلحھ روسی شمل و اثتصویرھای در (
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  تک تیرانداز دشمننیروی  وضع مخفیپیدا کردن م

می و حرفھ ای خیلی عالی آنھا جاندار ھر چند  ھستنمی باشد موجودی و نامرئی تک تیرانداز انسان غیبی 

و را پیدا  آنھاوقعیت استتار شده می توان مولی باز ھم  ونداستتار و مخفی شتوانند در مناطق جنگی بخوبی 

صورت بر روی مواضع نیروھای مقابل شلیک گلولھ نیروھای تک تیرانداز اگر از جانب  کردمشخص 

 "M107با کالیبر بزرگ مثل  ھای در اسلحھ(کردمشخص آنان را می توان محل و موقعیت " پذیرد حتما

آتش و دود و خاکی کھ از و اندازه کالیبر باال بھ علت قدرت زیاد و "  ٩۶-او اس وی "امریکائی و " بارت

  ).پیدا و ردیابی کرد در مناطق جنگ و نبرد محل آنھا رامی توان بھ راحتی آنھا بر می خیزید  گلولھشلیک 

  )می باشد ھروسیساخت کارخانھ جات اسلحھ سازی   ОSV-96متریمیلی ١٢.٧زیرمتعلق بھ اسلحھ کالیبرتصویر (

  

  )می باشد امریکا ایاالت متحده ساختو Barrett M99 مدل میلی متری  ١٢.٧کالیبر  ھمتعلق بھ اسلحھ ب زیر تصویر (
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صدای  ، و اسلحھ لولھشعلھ پوش و درخشش  تک تیرانداز،جرقھ و آتشاسلحھ دود ناشی از شلیک گلولھ 

را ھا توان آنمی  و در صورتی با صدای دیگری ھمراه نباشدتفنگ تک تیرانداز ناشی از شلیک گلولھ 

می توانند حتی  انشلیک سالح ھا تک تیراندازصدای شنیدن  تک تیراندازان حرفھ ای و ماھر باتشخیص داد 

ھستند کھ ممکن است محل اختفاء و وجود  یردامو ھمھ اینھانوع سالح و مشخصات آن را تعیین کنند 

تک تیرانداز زبده و حرفھ ای با  دنک در مناطق جنگی تعیین و مشخصرا متخاصم تک تیرانداز نیروی 

است متخاصم تک تیرانداز نیروی راحتی می تواند محلھای کھ احتمال اختفاء  بھ نبردطبیعت منطقھ مشاھده 

 تدر طبیعگردد بھ محلھای میسعی برای شناسائی موضع مخفی احتمالی تک تیرانداز پیدا و مشخص کند را 

زیر نظر داشت چون از این  باید آن مناطق رابیشتر توجھ گردد و  دنمی باشکھ مرتفع مناطق جنگی 

 بھره ببرندبخوبی متخاصم بانھا و تک تیراندازان ه دھنده ای توپخانھ و دید ءمی توانند گرا مرتفع یمکانھا

یا و است و انبوه  بھ ھم پیچیدهبیشتر درختان شاخ برگ جای کھ سعی گردد باالی درختان مرتفع را و 

تر تحت نظر داشت سعی را بیشقرار دارند موضع ھای روشن بھ نزدیک کھ یا در سایھ را ای  تیره کانھایم

با تور و بخوبی از طریق پریسکوپ کھ کھ با دوربین پایھ دار و یا را بانھا ه دیدموضع ھای مخفی گردد 

                . ردرا شناسائی کرا زیر نظر دارند  خودیو منطقھ و جبھھ نیروھای پارچھ ھای استتار پوشانده شده 

در مناطقی کھ ی نیروی تک تیرانداز و یا دیده بان خودی ھمیشھ سعی شود موضع مخفدر مناطق جنگی 

بیشتر اطراف جبھھ ھای دشمن را تا بتوان منطقھ و  ردتعیین کرا می کند نیروھای دشمن کمتر جلب توجھ 

 را درنظر بگیرید چون ممکن استکوچکترین تغییر و جابجائی در اطراف مواضع دشمن نظر داشتھ تحت 

                                                                       .تک تیرانداز متخاصم بھره گرفتھ شودنیروھای کمین مخفی موضع از این مناطق برای 

رقیب برای دید بھتر بر مواضع نیروھای کھ در مناطق جنگی نیروھای تک تیرانداز  استدیده شده اغلب 

  داشتھ و قیچی کرده و یا ممکن است سر شاخھ ھای بوتھ علفھای اطراف محل و موضع مخفی کمینشان را بر
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 نظر بگیرندخود در برای بانی ه مخفی کمین و دیدرا خم و یا بشکنند تا مکان مناسبی را جھت موضع ھای 

و شاخھ ھای  و یا وجود علفھاکوچک شکل بعضی اوقات در روی زمین طبیعی محلھای بھ صورت گنبدی 

اغلب اینکھ در منطقھ نبرد و یا دیده می شود و یا محلی تیره ای در میان سنگالخھا  بوتھ ھا پژمرده و خشک

طبیعی و ناشی از ی گودی و گودالھای روشاندن وپبا  ھای دشمناوقات نیروھای تک تیرانداز و یا دیده بان

برای جلوگیری از دیده شدن و اختفاء را انجام می دھند شاخ برگ درختان و غیره را با انفجار بمب و راکت 

  . باشدمی نبرد در منطقھ دشمن تک تیرانداز نیروی حضورو موضع مخفی نشانھ ھای از وجود کھ ھمھ اینھا 

  )موزر را نشان می دھد  K98Kز زبده ارتش آلمان را در جنگ جھانی دوم با سالح تصویر پایین نیروھای تک تیراندا(

  

یکی از نیروھای قدیمی ارتش روسیھ خاطره ای را تعریف می کند بدین شرح کھ در جنگ جھانی دوم در 

  منطقھ ای میاندر )پریسکوپ(جبھھ ھای جنگ روسیھ با آلمان در حین بررسی از طریق دوربین پایھ دار
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از جبھھ نیروھای متری  ۴۵٠در فاصلھ  میگردد کھبلوطی کنده شده ریشھ درخت متوجھ  جنگ جبھھدو

جبھھ گزارش را بھ فرماندھی او این خبر و ود ببھ طرز عجیبی بھ سمت نیروھای روسی قرار گرفتھ روس 

کھ خودی نیروھا خاطر احتمالی و آسودگی  رجلوگیری از ھر خطبرای " و ضمنا می دھدنبرد در منطقھ 

بھ ریشھ درخت دستور شلیک مستقیم گلولھ توپ ضد تانک  یفرماندھطرف از کند را تھدید ن آنھاخطری 

ریشھ و  کردهاصابت کھ بھ آن  شودن ریشھ درخت شلیک مید و گلولھ ای بھ سمت آدمیگرصادرمزبور 

و سھ پایھ ای کھ در میان  )دوربین پایھ دار( پریسکوپ پرتاب ریشھ درخت  بابھ ھوا پرتاب میگردد درخت 

اصابت گلولھ تا چندین روز سھ پایھ و دوربین در محل  گردد ومیقرار گرفتھ بود بھ ھوا پرتاب ریشھ درخت 

گلولھ اصابت بود کھ و مشخص بان آلمانی ھم روشن ه و سرنوشت نیروی دید ندصل بودمتبھ ریشھ درخت 

                                                                                                .چھ بر سر وی آورده بودو انفجار آن ضد تانک توپ 

و برای کمین دروغین را دیگری وضع ھای مخفی م ھمیشھ" تقریبا می شود گفت یا اغلب  انتک تیرانداز

پرت و آنھا بھ آن معطوف و تا حواس نیروھای متخاصم را د ندرست می کن و نبرد در منطقھ جنگظاھری 

و  تیرانداز مثل ھم می باشندتک کمین  موضع ھای مخفیشمایل  شکل وھمیشھ  دنفریب دھگمراه و را 

کانھای چنین ماگر نبرد جنگ و بنابراین در جبھھ ھای ، را می دانندنیروھای متخاصم ھم این موضوع 

مشخص گردانید برای این را مخفی این مکانھا بودن راست و دروغین  بایدمشخص گردید مخفی را معلوم و 

 "پی جی ار"گلولھ خمپاره ،توپ و شلیک نیروھای متخاصم کمین موضع ھای مخفی بھ سوی این منظور 

تک تیرانداز متخاصم محل کمین و اختفاء و نقاط آتش نیروھای شدن  اعث مشخص و ھویداب انجام دھید تا

  .دننابود شوسپس و مشخص و بارز آنھا یا دروغین کمین حقیقی موضعھای مخفی ھر صورت باید در گردد 

ساعتی  ٢۴بانی ه برای مشخص کردن موضع مخفی کمین و مخفیگاھھای حقیقی نیروھای متخاصم روش دید

          در موضع ،می باشدالزم و ضروری   مخفی در روی منطقھ فرضی این کمینگاھھا مکانز چندین محل و ا
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وضع ت و جنبشی صورت میگیرد کھ باعث لو رفتن مارکح" حتمامتخاصم  نیروھایکمین حقیقی مخفی 

                                                                 .میگرددمتخاصم تک تیرانداز نیروی کمین مخفی 

و بدون  طبیعیخودش را در منطقھ باز رووضع مخفی تک تیراندازی منیروی در مناطق جنگی اگر 

 سایھرده است دیر و یا زود حرکتی از خود انجام می دھد و یا تکانی می خورد و استتار کعوارض طبیعی 

 نیروی این در زمانی است کھالبتھ ( ھویدا میگرددبھ طور محسوسی در میان طبیعت را وی و شمایل بدن 

 ر براگر ھرچند ھم لباس گشاد د باشد بھ کمین نشستھ تک تیرانداز در محل و مکان باز با لباس استتارخود

                                                        .)میگردد و ھویدا وی مشخصحرکت داشتھ باشد بازھم کوچکترین  تن

پرتوی انعکاس درخشش و از خود اسلحھ تک تیرانداز در برابر اشعھ نور خورشید اپتیکی دوربین لنزھای 

مشخص در میادین جنگ و نبرد زیاد خیلی فاصلھ از ی را از حت اوموقعیت کھ  دنانجام می دھخورشید را 

با جابجا شدن مکان خورشید عالم تاب در آسمان اغلب اتفاقات غیر منتظره ای بوجود می آید  گرداندمی

                                          .میگردندو مشاھده و قابل دیدن مشخص  دچیزھای تا لحظاتی قبل غیر قابل دیدن بودن

تک تیرانداز متخاصم در جا بھ وی حملھ و موضع مخفی  النھ و کمینگاه پیدا کردنبھ محض در ھر صورت 

کوتاھی داشتھ باشد و در این مدت کوتاه بھ  را از بین نبرید مقداری زمان بھ وی بدھید تا زندگی اونکنید و 

ظ جان نیروھا سعی گردد ھمیشھ از طریق فی حبرا( یا پریسکوپپایھ دار و کھ دوربین خودی تمام نیروھای 

 ،بانھاه دید ماننددر دست دارند  )مواضع تک تیرانداز متخاصم را ببیننددوربین پایھ دار  و یا پریسکوپ

کسانی کھ گرای توپخانھ را می دھند اجازه بدھید آنھا موضع ،نیروھای تجسس و تخریب،و ھانه فرماند

و با آن اشنا گردند کھ در آینده بھ چنین مکانھای  خاصم را ببینندتک تیرانداز متنیروی ی کمین فمخ

  تک تیرانداز دشمن راضع مخفی نیروی بگذارید ھمگی مواین مناطق را شناسائی کنند " برخوردند سریعا

  برای تمامی نیروھای خودی خطرناک ومتخاصم تک تیرانداز نیروی کھ وجود توضیح دھید ببینند و بھ آنھا 
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ید و کمینگاھھای ه اھمگی توضیح دھید کھ چگونھ کمینگاه وی را مشخص کرد بھمی باشد و مرگ آور 

نیروھای خودی ا را شناسائی کرد و بھ ھمھ با چھ روشھای می توان آنھو  دشمن چھ عالمات شناسائی دارند

                                      . و کمینگاه ھای دشمن را چگونھ می توان مشخص کرد ھا آموزش دھید کھ مخفیگاه

از موضع مخفی ز یسینھ خرا بصورت متوجھ گردند کھ تک تیرانداز چھ فاصلھ ای خودی بگذارید نیروھا 

زحمت تک تیراندازھا را بدانند و  د تا قدر و کار ونحرکت کنمی تواند را نگرھایشان و س ھا خود تا جبھھ

ند یک ھمکاری گسترده برای شناسائی محل و شواگر ھمگی متوجھ مشخصات کمینگاھھای دشمن  "ضمنا

می بوجود را نشان دادن این مکانھا بھ نیروی تک تیرانداز خودی  ومتخاصم تک تیرانداز نیروھای مخفیگاه 

پیاده در منطقھ نبرد و جبھھ نیروھا اطالعات ھمگی کھ مھم دیگر این است وقتی ضوع خیلی و مو ورندآ

مقدار  پی میبرندجنگ متخاصم در جبھھ ھا تک تیرانداز نیروھای خطر وجود بھ ھمگی د و وزیاد شخودی 

                        .ندبھ صورت چشم گیری کاھش پیدا می کتلفات نیروھای پیاده و دیگر نیروھای خودی 

بھ  رااز نیروھای دشمن الزم است کھ افرادی تک تیرانداز متخاصم نیروی مکان مخفی برای شناسائی  اگر

از دشمن را دستگیر  وقتی نیروھای شما فرد و یا افرادید ھیرا باید انجام دعمل این " حتمااسارت در آورید 

سوال کنید در  شانراجع بھ نیروھای تک تیراندازاز آنھا  ددھنول مسئمی کنند قبل از اینکھ تحویل مقامات 

ھ کاطالعاتی درمورد اسلحھ ھای بھ طور کامل پرس و جو کنید، ان شتک تیراندازتمامی نیروھای مورد 

 کھآیا زم است بدانید ال، ت کامل کسب کنیداکار می کنند اطالع شمادر روی جبھھ نھا آآنان استفاده و با 

کالیبر با ھای  اسلحھ و یا استفاده می کنند کالیبر بزرگ  ھای اسلحھک تیرانداز متخاصم از نیروھای ت

بنایراین تک  اسلحھ ھای کالیبر بزرگ نسبت با کالیبر کوچک از فاصلھ دورتری شلیک میکنند(  ککوچ

و بی خطر  توانند در فاصلھ دورترو موضع کمین خود را می  محل سالحھا  تیراندازان مسلح بھ اینگونھ

  ).بر پا کنند ی از جبھھ ای جنگتر
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شلیک با اسلحھ مورد در متخاصم و  تک تیراندازنیروھای و تاکتیکھای  عملکرد در مورد روشھایخالصھ 

در چھ ساعتی نیروھای تک تیرانداز  ،در مورد عادات ھمیشگی آنھا،در مورد ضعفھای آنھا، شان بپرسیدھای

سخت جانی و قدرت فیزیکی در مورد عالقھ ھای آنھا و موضع مخفی کمینشان را تعویض و ترک می کنند 

در عات کاملی متخاصم بھ شما اطالشده اسارت نیروھای کنید سوال و پرس بطور کامل  غیرهآنھا و 

جلوگیری از تلفات کمک و می خورد و برای میدھند کھ بدرد شما متخاصم تک تیرانداز خصوص نیروھای 

                                                                                         .شد بانیروھای خودی کمک شایانی می بیشتر 

  )می دھدنشان  در فضای بازلباس استتار  بارا و نیروی کمکی وی  تک تیراندازروباز مخفی  عزیر موضتصویر  (

  

  

  



١٨٠ 
 

  دشمن تیرانداز تکدادن برای فریب ) گول زن(مترسک                                          )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

  تک تیرانداز دشمن دادن  فریببرای  )گول زن (مترسک 

جبھھ ھا  فرماندھیسوی تک تیرانداز از گروھھای بھ ھمیشگی و ھر روز یکی از وظایف محول شده 

تک تیرانداز ھرشب بھ صورت سینھ نیروی ھای مقدم جبھھ ای دشمن می باشد،  وطکارکردن در روی خط

مجبور در خیلی مواقع تک تیرانداز ( دنکمین خود حرکت می کنوضع مخفی مسمت خیز و یا نیم خیز بھ 

مشاھده و بنابراین برای جلوگیری از  بر پا کندجنگ است محل کمین خود را در منطقھ آزاد بین دوجبھھ ای 

 تا محل کمین خودبرای رفتن دشمن مجبور است  نیروھای  محل کمین و اختفاء وی توسطپیداکردن 

و یا وقت سحر از خط و  بنابراین او ھر شب )کندحرکت در سحرگاھان و شبانگاھان بصورت سینھ خیز 

 انجامبرا  محول شدهایف ظو آنجاحرکت کرده تا در  سمت موضع مخفی کمینشبھ  خودی جبھھخاکریز 

 از بین ببرد او ترورھای ھرروزکرده و شناسائی  تعدای از نیروھای متخاصم را او باید ھر روز  رساندب

فکند ،این وظیفھ جنگی وی می باشد و او خود را باید انجام دھد خوف و ترس را در دل نیروھای دشمن بیا

و تعھداتی دارد و اگر وظیفھ ای خود را بھ نحو احسن انجام ندھد وی موظف است در قبال نیروھای خودی 

دنبال بھ ثانیھ ھر  تک تیرانداز ھر دقیقھ ونیروھای  باید جوابگو باشددر قبال فرماندھی  اومسئول است 

دریافت شده د طبق دستورات نھدفمند کار میکنبصورت آنان  دنمیگرددر میان نیروھای متخاصم  یفاھدا

 تک تیرانداز حرفھ ای .از بین ببرندنھا را آسپس و کرده خودشان را تعیین و شناسائی ھدفھای  وظیفھ دارند

تا جائی کھ استتار و پنھان گرداند و خیلی حرفھ ای  خود را بھ نحو عالیمخفی و زبده می تواند موضع 

باید  تک تیرانداز در ھر حال(  وی را پیدا کنندکمین مخفی  وضوعمای خودی بھ سختی می توانند نیروھ

کمین او بخوبی استتار شده باشد او موضع مخفی اگر . )کمین خود را بھ فرماندھی اطالع دھدوضع مخفی م

بھ کھ برای این منظور  اصابت کند ھدفیرا انجام میدھد و این اولین شلیک باید بھ خود اولین شلیک ھدفمند 

  نشانھ و ھوس بھ ھر چیزی برای ھوا  گرفتھ است او نمی تواند خودسر و ش را و دستورماموریت آمده این 
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حساب شده و مشخص باشد بنابراین و بھ  ی اسلحھ وی بایدشلیکھاو لیک کند تمام نشانھ گیریھای شو روی 

مترسکھای برای  از )خودی و دشمن(جنگ  ھای ھر دو طرف جبھھدرتک تیرانداز نیروھای علت ھمین 

تیرانداز ک ت ھاینیرویتا  استفاده می کنند دیگرھمان تک تیراندازوضع مخفی متعیین وو فریب گمراه کردن 

این بھ خود موضع مخفی کمین از د و نمرتکب خطا شو تا ندنرا گمراه کآنان را بھ اشتباه انداختھ و ھمدیگر

از  ییک .شوندنمایان  طرف مقابلو برای نیروھای  دنخود را لو بدھمخفی د و مکان نشلیک کنھا مترسک 

ھمیشھ سعی می ماھر  انه می باشد تک تیراندازکاله آھنی نیروھای پیاد )گول زنھا(و یا  ھاساده ترین مترسک

 ساختمان در مناطق جنگی از پنجره( پنجره ھا یھا ند در مکانھای مانند خرابھ ھای ساختمانی، در حفرهنک

الباقی پنجره در طی جنگھا و بمب بارانھا شکستھ و تخریب  در ساختمان باقی مانده است پنجره ھا فقط حفره

سنگرھا و خاکریزھا ،گودالھای ناشی بوجود خاکریزھا و مرور،لبھ باالی دیواره  محلھای عبور و )میگردد

   یا بطور کلی می باشد ی متخاصمانفجار بمب ھا ،داخل ترانشھ ھا و محلھای کھ احتمال وجود نیروھااز  هدمآ

  )دھدنشان می  در جنگ شھری عراق را  را در ساختمان مخروبھامریکای زیر موضع تک تیرانداز  تصویر(
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ھدفھای خود را شناسائی و با اینگونھ مترسکھای فظت می کنند اآنجا مح ازمحلھای کھ کمتر نیروھای دشمن 

تک نیروی ھای ،دنکنمینابود اصابت گلولھ اسلحھ مخصوص آنھا را نشانھ روی و با  دھند و سپسمیفریب 

 ھک ھستندد و منتظر نانجام میدھخودشان را  و شناسائی بانیه وی این مکانھا بیشتر توجھ و دیدرتیرانداز در 

تک اسلحھ ھدف  تیررس وو خود را در سھل انگاری و بی حواسی کرده یکی از نیروھای طرف مقابل 

و  گذاشتھیا وسیلھ مشابھ  در روی چوب ورا تیرانداز قرار دھد ، در این مکانھا نیروی ھای پیاده کاله آھنی 

کھ یکی از نیروھای  دنخیال کنمتخاصم یا دیدبانھای تک تیرانداز نیروی ھای آن را بھ شکلی باال میبرند کھ 

این کاله آھنی قرار گرفتھ بر روی چوب نباید بلند می شود الزم بھ ذکر است یا پیاده بھ آھستگی حرکت و 

تک نیروی ھمیشھ در یک مکان قرار داشتھ باشد حرکت کاله آھنی باید خیلی حقیقی جلوه کند بھ حدی کھ 

 و کلکی در کار است فریبی بیش نیستجابجائی و حرکت کاله آھنی احساس نکند کھ این  متخاصمتیرانداز 

 ند،کتمرین غیر از میادین نبرد بوسیلھ ھم قطارش این کار را در مکانی تک تیرانداز بنابراین بھتر است 

کاله آھنی بر سر چوب چگونھ دیده می شود کاله آھنی تکان می خورد مثل کھ نگاه کند تک تیرانداز باید 

ای تکانھ نبایدخورد و یا بتکان باید حالتی کھ بر سر نیروی پیاده است و با حرکت قدمھای وی کاله آھنی ھم 

اگر کاله آھنی برسر چوب قرار داشتھ باشد چون چوب در مرکز کاله ( ی داشتھ باشدحرکت آونگکاله آھنی 

بگذارید  )در آن دیده می شودو تکان خوردن و کج شدن بھ اطراف حرکت آونگی است احتمال داشتن آھنی 

 کانال و سنگر چرخش کنددور یک پیچ در روی چوب قرار داده و بر را دوباره کاله آھنی ھم قطار شما 

کاله آھنی را ترمز کند و در چوب حرکت اینرسی سنگینی کاله آھنی در روی چوب باعث میگردد کھ 

نیروی پیاده کھ بر سر چوبی و در دستان ھمقطار تک در اینجا کاله آھنی سرپیچ بھ حالت قبلی خود بماند 

ھم  داایستو ھمیشھ بھ سمت شمال می  کرده  قطب نما عمل ھای  درست مثل حرکت عقربھتیرانداز می باشد 

  و حرفھ ایزبده تک تیرانداز  و حالت طبیعی بھ او بدھید دنباید این حرکت کاله آھنی را تصحیح کقطار شما 
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را مشخص کند،در صورت آنان وضع مخفی کمین را با کاله آھنی گمراه کند و ممی تواند نیروھای متخاصم 

سعی گردد کھ کاله آھنی مقدار خیلی کمی باال و پایین شود درست مثل " حمل کاله آھنی بر سر چوب حتما

راست کج می گردد و چپ سمت ی بھ مقدار خیلی کممی باشد او حالتی کھ انسان در حال برداشتن قدمھایش 

ناشی از گفتھ شده این حرکت کھ  شودپایین می  باال و شمحسوسی باالتنھ بدنو مقداری کمی ھم بطور 

انسان معمولی  یکدر روی یک پا می باشد و این شکل حرکت کردن نیروی پیاده حرکت قدمھا و آمدن وزن 

حرکت کاله است در محلی کھ ارتفاع ترانشھ کم و نیروی پیاده در ترانشھ و سنگر در حین حرکت  است

متفاوت میگردد بھ شکلی کھ مقداری کمی بدن وی بھ جلو خم میگردد و در این حالت کاله آھنی ھم از آھنی 

وقتی کھ نیروی پیاده در داخل ترانشھ از و  گرددمیتبعیت کند و کمی بھ جلو خم باید خم شدن سر بھ جلو 

دیده بان یا تک تیرانداز برد چون نیروی باز حد باال  هنباید کاله آھنی را زیادروی برآمدگی رد می شود 

گمراه کننده شما پی میبرد و در مورد ھر حرکت ھم قطار و نیرنگ متخاصم از دور براحتی بھ کلک 

و  رشتھ و در کنااگذ یبر سر چوبرا شما کاله آھنی ھم قطار بگذارید  شما مشکوک میگردددیگری از سوی 

  .    نھا را تصحیح کنیدآو  گرفتھا پشت خاکریزحرکت کند و شما خطاھای وی را در نظر ی

  
  )استفاده میگردد ھا در جبھھ وی و تایید وجودمتخاصم  تک تیراندازنیروی  برای فریب دادن از مترسکی باال  تصویر(
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با  شودقیقت نزدیک بیشتر بھ ح ستبر سر چوب گذاشتھ اتکتیرانداز ھم قطار اگر می خواھید کاله آھنی کھ 

یک کلھ شبیھ کلھ انسانی بر سر چوب درست کرده و بگذارید کاله است مقداری پارچھ و ھر چیز دم دست 

در این حالت بھ کمک سپس و  گرددچفت و انسان محکم کلھ شبیھ بھ خیلی خوب روی این کلھ تقلبی آھنی 

این  دنیکحرکت با گام تند امتحان و م آھستھ این کاله آھنی را در حالتھای حرکت با گاخود ھم قطار نیروی 

بگذارید یکی از  دنیتماشا ک راآن) متری ۵٠(قدمی ۶٠از فاصلھ و داد انجام  بایدمرتبھ ین در چندرا کار 

این کاله آھنی را در داخل کانال و با استفاده از  تکتیراندازتک تیرانداز و ھم قطار در برابر نیروھای پیاده 

نیروی خاکریز جابجا کنند تا و کمی باالتر از لبھ کانال و یا سنگر  داخل کانالموجود در  بلندیھای پستی و

سر انسان در حال حرکت و کھ بر واقعی است کاله آھنی شبیھ کھ کاله آھنی دیده شده مشاھده کند تکتیرانداز 

بر سر چوب وی دشمن برای فریب نیرھ کاله آھنی است کھ ییا خیر و یا اینکھ شب قرار دارد و  جابجائی

نیروھای خیلی زیاد در معرض دید مرتب و  بطور الزم بھ ذکر است این کاله آھنی نباید(.قرار داده اند

چنین کاله آھنی مشابھ  ناسب با حرکت نیروھای پیاده باشد سعی گرددمتقرار گیرد و حرکت آن باید متخاصم 

در معرض دید در خطوط جبھھ ای جنگ ختلف و در زمانھای مدر مناطق مختلف  یھای بھ تعداد بیشتر

نیروی قصد گمراه کردن خودی تک تیرانداز اگر  )شوند جابجا و ھر از گاھی دقرار گیر نیروھای متخاصم

را با نشان دادن مترسک دارد و دارای امکانات بیشتری برای ساختن مترسک ھست متخاصم تک تیرانداز 

                                .یاده خودی و بھ اندازه انسان معمولی بسازدسعی کند مترسکی شبیھ بھ نیروھای پباید 

با دولتھا مبارزه در و حتی بوقوع پیوستھ است در جھان کنون تا کھ و بزرگ  کدر تمام جنگھای کوچ

و  گردیده استزیادی استفاده نیروھای متخاصم برای فریب و گمراه کردن تروریستھا از این شکل مترسکھا 

وسایلی کھ در دسترس می باشند مثل از درست کردن مترسک مانکن برای خیلی ھم جوابگو بوده است ،

خودی نیروھای پیاده ارتشی نیروھای )کھنھو کاپشن و یا ژاکت  پیراھن و شلوار(بالاستفاده فرمھای کھنھ 

  ال و پارچھ کھنھ یا ، پوش را با علف خشکاو  و آستینھای آدمک داخل آندر و تھیھ کرده آدمکی درست و 
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داخل کھ در ند یفراموش نک(د یپر کندسترس موجود می باشد و در مناسب دیگر کھ در محل ھر چیز 

آویزان نشوند و حالت دست انسانی بخود بگیرند  ی مترسکستینھاآتا  ھدو عدد چوب گذاشت سکی مترآستینھا

کھ در داخل ھم پشمی و بھ جائی سر مانکن از دو کاله  )خمش داشتھ باشندباید رنج آدمک چوبھا آو در محل 

ازه سر و سینھ و دستھا و تناسب اندام داشتھ باشد اند تھیھ شدهقرار گرفتھ اند استفاده کنید سعی کنید مانکن 

                                                                                                  .باشندپاھا متناسب با اندازه ھای انسانی 

 از ھر دنبراحتی بتوانتک تیرانداز و یا ھمقطارش تا  باشد باید محکم ، استوار و سبکمانکن مترسک 

                         .نندجابجا کحمل و آنرا راحت برده و  یمخفیگاه دیگر بھ وی را جابجا کرده و یکمینمخفی  موضع

می باشد کھ در جامانده از وسایل شکستنی ھم اکنون بھترین مواد برای پر کردن مترسک مانکن چوب پنبھ 

قسمت بدن ردی صورت با بینی و ھر چوب پنبھ حتی میتوان فرم گکمک با  شود ھم جا بوفور پیدا می

انسانی  ھم رنگ پوستخانمھا کھ را جوراب نایلونی  مترسکصورت و روی ه درست کردمترسک را 

این جورابھا داخل و در  کشید توانمی است  )ھستند مناسب برای این کار یخیل خانمھا جورابھای نایلونی(

اگر ھر کسی بھ این مانکن و  نقاشی کردا مترسک ربراحتی می توان چشمھا و دھان و سوراخ بینی 

از انسان متمایز را بھ سختی می توان مانکن مترسک نظر بیاندازد متری  ۵٠- ۶٠از فاصلھحتی مترسک 

 .              حاال در نظر بگیرید در جبھھ ھای جنگ فاصلھ خطوط نبرد چندین برابر بیشتر می باشند کرد

در دھان مانکن  ای با قرار دادن لولھمی توان صلھ بھ خرج دھد اگر تک تیرانداز یک کمی نبوغ و حو

بھ چشم د تا نکنمیدر حال سیگار کشیدن نشان داد در دستھای مانکن مترسک دستکش کھنھ را او مترسک 

از فاصلھ کھ  دادقرار  یسبکی می توان در دستان وی مسلسل واقعی تر بنظر برسد حتاصم خنیروھای مت

و سر  ادهقرارد ای سیم کلفتی در داخل بدن مترسک چوب پنبھاگر ،  ی پیاده گرددشبیھ بھ نیروھادور 

می توان سر مترسک را بھ راست و یا چپ با این کار ،گرددوصل او در روی سیم بھ بدن را مترسک 

  کھنھچرخاند برای اینکھ مترسک بیشتر شبیھ نیروھای پیاده گردد می توان در روی صورت آن عینک 
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در برابر  شیشھ عینک اوو این عینک بغیر از اینکھ بھ مترسک جلوه انسانی تری می دھد  گذاشتدودی 

قرار را بیشتر در دید نیروھای متخاصم وی و کند می ساطع ش از خود انعکاس و درخشتابش نور خورشید 

                                  .اصم می شوندخبانھای مته تک تیرانداز و دیدنیروھای توجھ جلب و باعث  می دھد

از این  زیادی نیروھای زبده ارتشھای مختلف جھان بھ قدریدر جنگھای رخ داده در جھان از گذشتھ تاکنون 

متوجھ بھ آن نظر بیاندازند نیروھای پیاده  یاز فاصلھ نزدیکاگر حتی کھ مترسکھا واقعی درست کرده اند 

 قال و قیل  با توجھ بھ واقعی بودن مترسک بھ انسان و ھمچنین.(گردند نمی ھااین مترسک غیر واقعی بودن

می تواند ر کسی است کھ وقوع استرس و خطرات فراوان در میادین جبھھ ھای جنگ کمت میادین نبرد و

غیر تا پی بھ  قرار دھدزیر نظر  خیره و او را مورد وارسی و مترسک مانکن بھ بدقت بھ مدت زیادی

باید مثل کاله آھنی بر سر چوب می باشد " تمرین کردن با مانکن مترسک ھم دقیقا). آن ببردبودن واقعی 

را در او  انسانی باشد ودستان و سر ات سر مشابھ با حرک حرکات دستان ووی و حرکت و جابجا شدن 

  بعضی اوقات بر سر وی کاله  کردنمایان در برابر نیروھای متخاصم آنرا جابجا و نبرد جبھھ مناطق مختلف 

  

  .)برای گمراه کردن نیروھای دولتی استفاده می کنند یباال نیروھای مخالف دولت سوریھ از مانکنتصویر (
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بھ این مانکن مترسک نھ تنھا می توان گذاشت ،نیروھای کادر و یا نیروھای پیاده و ھمچنین کاله آھنی 

ل چیھا و دیدبانھا متخاصم ھم او را مورد توجھ ند ھمچنین مسلسنتک تیرانداز جلب توجھ می کنیروھای 

مانکن مترسک را در سر پیچھا و تک تیرانداز باید نیروی در جبھھ ای نبرد ھم قطار . قرار می دھند

سنگرھا و خاکریزھا نمایان کند می توان اسلحھ تک تیرانداز را در دستان مترسک قرار داد و یا ھمچنین 

را نشاند و بھ ماشھ مسلسل واقع در دستان وی می توان نخی بست و آنرا سنگین وی یا پشت مسلسل سبک و 

.                                                                                                            کردگلولھ شلیک ھدف گیری و نیروھای متخاصم  متاز داخل سنگر کشید و بھ س

  می توان بھ شکلی نامحسوس در گوشھ ھای مکانھای تجمع نیروھای خودی قرار داد بھتر مانکن مترسک را 

ی نیروھا باید ی مانند سنگرھای غذاخوری و استراحت و غیرهھادر محلمانکن  قرار دادنکھ قبل از است 

وند وارد ش )سنگرھای غذاخوری و یا آسایشگاه و سنگر فرماندھی(داخل مکان و محلی بھ سرعت بھ  خودی

تک ھای نیروھدف مشاھده و تا مورد باقی بگذارند کھ خطری متوجھ  آنھا نگردد و مترسک را در ھمانجا 

گلولھ خود قرار و اصابت ھدف مورد تک تیرانداز متخاصم وی را  کھو وقتی  تیرانداز دشمن قرار گیرد

                                                                                     .             گرددمیشناسائی براحتی کمین وی وضع مخفی و م دھد

اولین و مورد اصابت د نپای خود بھ تلھ بیافت ابمتخاصم تک تیرانداز نیروھای گاھی اوقات برای اینکھ 

یک  برای این منظورو زبده ای تک تیرانداز حرفھ  قرار گیرندخودی نیروی تک تیرانداز گلولھ شلیک 

یک تک از ای خاطره برای متوجھ شدن این موضع  ،دھدمیتئاتر جنگی کوچک با مانکن مترسک انجام 

کرد چگونھ توانست بر یک میاو تعریف ،را ذکر می کنم باقی مانده از جنگ جھانی دوم  روس پیرتیرانداز 

در ولھ اسلحھ خود قرار دھد، و وی را مورد ھدف گل آلمانی فائق آیدبا احتیاط و  تک تیرانداز حرفھ ای زبده

 جنگجبھھ ھای یکی از لمان در آو ارتش  سرخبین نیروھای ارتش مابحبوحھ جبھھ ھای جنگ جھانی دوم 

بی امان ترورھای  حرفھ ای و بسیار محتاط باخیلی تک تیرانداز آلمانی یکی از نیروھای غرب روسیھ در 

  آورده تنگبھ مستقر شده در خطوط جبھھ ین ھنگ روس واقع در اارتشی علیھ نیروھای بر را  عرصھخود 
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ت کرد چاره درخواسسرخ ارتش ستاد فرماندھی از جنگ منطقھ جبھھ ھنگ این فرمانده بطوریکھ بود 

مقدم بھ آن خط  تا دازان حرفھ ای روس دستور داده شدھ گروھی از تک تیرانپس از مدتی بکھ اندیشی کنند 

یک گروه  خالصھ بعد از چند روزجبھھ عزیمت کرده و آن تک تیرانداز را بھ ھر نحو ممکن از بین ببرند 

این گروه چند روز را بھ رسیدند و ر مذکوبھ منطقھ جبھھ حرفھ ای و کارکشتھ روس تک تیراندازان از 

وقت صرف احتمالی تک تیرانداز آلمانی در روی محل فرضی موضع ھای مخفی کمین شناسائی کامل 

و برای گمراه کردن گروه تک تیرانداز روس و پس از مشخص شدن محلھای فرضی کمین وی  نمودند

 تک تیرانداز آلمانیدر محل دید و تیررس  آنھا ،تک تیرانداز آلمانی بدین ترتیب عمل کردندنمایان شدن 

کردند و در حین حفاری از داخل سنگر با بیلھای خودشان با احتیاط در زمین شروع بھ حفاری سنگری 

می نشان عمل این کھ )ندمی ریخت( ندپرتاب میکرداز سنگر حفر شده بیرون شده را بھ  هخاک و زمین کند

تک بدین ترتیب حواس و  دنسنگر خود می باش نکندن حفاری و در حیدشمن ھای نیرویافرادی از کھ  داد

ریختن خاک  حفر کردن سنگر و، تک تیرانداز آلمانی این ندتیرانداز آلمانی را معطوف بھ حفاری خود کرد

پیش خود و ا ،گرفتھ بوداین محل را زیر نظر و  دیدهخود موضع مخفی کمین را از بھ بیرون از سنگر 

دیر یا زود بزودی خستھ شده و  ی می باشندسنگر کنفرد و یا افرادی کھ در حال ین اکھ بود حساب کرده 

تک تیرانداز کھ پیش می آید فرصتی  آنوقت درد و نگردخطائی مرتکب د و وپرت ش انحواسشممکن است 

  رضفکھ تک تیرانداز آلمانی  طورھمین پس از مدتی کھ را مورد ھدف گلولھ خود قرار دھد و آنھا آلمانی 

نیروی پیاده روس بیل خود را در باالی و بوقوع می پیوند کھ این اتفاق ظر این موضوع بوده تکرده و من

تا باال میآورد بھ از سنگر را بدنش نیمی از قرار داده و آن بوده  در حال کندن ی کھ تا چند لحظھ قبلسنگر

و شروع بھ کشیدن سیگار می یگیرد تک تیرانداز آلمانی قرار منیروی جائی کھ سرو سینھ اش در تیر رس 

مانکن مترسکی بود نیروی تک تیرانداز زبده روس نبود بلکھ کند ، البتھ کھ کسی در حال سیگار کشیدن بود 

  این نخ است وه و از دھان خود دود سیگار بیرون می داد ھدر میان انگشتان دست خود داشتسیگاری نخ  ھک
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و از طریق لولھ  ه استسیگار روشن را تک تیرانداز روس در میان انگشتان مترسک مانکن گذاشتھ بود

ھ داخل لولھ ببا دھان خود ھ داشتدھان وی امتداد باریکی کھ از پشت سر مانکن مترسک رد شده بود و تا 

دود از دھان مانکن مترسک بھ بیرون می این و فرستادن توتون سیگار باعث دود کردن و  فوت کرده

کھ نیروی  همیرسدحقیقی تک تیرانداز آلمانی  و چشمدور بھ نظر " از فاصلھ تقریبااین ماجرا و  ه استگردید

تک تیرانداز  ، خالصھاستراحت و سیگار کشیدن می باشدپیاده روس از سنگر کنی خستھ شده و در حال 

را در پیش چشمان تک تیرانداز آلمانی تئاتر کوچک را خیلی واقعی و حرفھ ای از یک ای  صحنھروس 

   آلمانی سوی تک تیرانداز بھ شقیقھ مانکن مترسک گلولھ ای ازمدت زمان کم اجرا کرده بود البتھ در ھمین 

  

  )نشان می دھد در جنگ جھانی دوم  را تک تیرانداز آلمانیی ھاتصویر باال نیروی (

و مترسک بھ زمین می افتد تک تیرانداز روس محل اختفاء و کمین تک تیرانداز آلمانی را اصابت می کند 

پیدا می کند و بھ آن سو نشانھ روی می کند در ھمین حین ھم قطار تک تیرانداز روس بھ سرعت لباس 

محدوده سنگر در روی زمین کرده و این مترسک و مترسک ھای دیگری را در مانکن مترسک را عوض 

  روسنیروھای کھ جابجا و حرکت می دھد بھ شکلی کھ از فاصلھ دور بھ نظر تک تیرانداز آلمانی میرسد 
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حرفھ ای این چیزی است کھ ھر تک تیرانداز و می شتابند خود کشتھ شده زخمی و یا برای کمک بھ نیروی 

بتواند نیروھای بیشتری و منتظر چنین واقعھ ای می ماند تا ذھنش خطور می کند مناطق جنگی بھ در و زبده 

ھنگام تک تیرانداز آلمانی با دیدن بلبشو و در این و ولھ اسلحھ  قرار دھد اصابت گلاز دشمنان خود را مورد 

حرکت در صفوف نیروھای روس احتیاط خود را از دست داده و این موضع را با بی احتیاطی بیشتری 

غافل از  کندشکار بیشتری پیاده ای نیروھای از در این درھم و برھم تصمیم میگرد کھ تماشا می کند و 

ک تیرانداز زبده و حرفھ ای روس از جانب دیگری تمام حرکات وی را زیر نظر گرفتھ و شمایل و اینکھ ت

قسمتی از بدن او را در تیرس خود می بینید و در اینجا بار دیگر تک تیرانداز آلمانی بھ یکی از مانکن 

کھ تک  استمترسک ھای دیگر نشانھ روی و شلیک می کند ھنوز گلولھ اش بھ ھدف برخورد نکرده 

موسینای خود می بیند  ٧.۶٢تیرانداز روس بخوبی باالتنھ و کاله آھنی وی را در دوربین اپتیکی اسلحھ کالیبر

                                                            و و وی را نابود می کندکھ بھ سر وی اصابت کرده وی شلیک کرده  آھنیو گلولھ ای داغ بھ سمت کاله 

                                      . می باشد این عملیات صورت گرفتھ یک نمونھ است از عملیات تک تیراندازان حرفھ ای در جبھھ ھای نبرد

برای جلب توجھ و کشیدن نیروھای  از مانکن مترسکھایای دنیا ارتشھتک تیرانداز در نیروھای  "اکثرا

           .خود قرار دھندو اصابت گلولھ اسلحھ تا آنان را مورد ھدف  نندخودشان استفاده میکقتلگاه متخاصم بھ 

فریب و بھ گمراه کشاندن تک تیراندازان برای شکار آنھا بدین شرح می باشد عملیات نوع یکی دیگر از این 

و  سحراز جبھھ ھای جنگ در فصل زمستان و در ھنگام جھانی دوم در یکی در جنگ  کھاتفاقی است این 

در موضع مخفی کمین خود در حین دیده تک تیرانداز روس صبح زود بوقوع پیوستھ یکی از نیروھای زن 

متوجھ تپھ سفید رنگی در قسمتی از منطقھ جبھھ جنگی نیروھای جبھھ ای نیروھای آلمانھا بر روی بانی 

محسوسی می خورد تک تیرانداز زن روس خیال می کند ناتپھ کوچک سفید رنگ تکان این دد آلمانی میگر

با تکان  کھ خود می باشد کمین در موضع مخفی بصورت استتار تک تیرانداز آلمانی یکی از نیروھای کھ 

   جااین درلو داده است برای نیروھای روس را تک تیرانداز آلمانی موضع مخفی کمین خود خوردن بدن 
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وی گلولھ وشلیک میکند  ویخیلی دقیق بھ این ھدف نشانھ گیری و بھ سوی نیروی تک تیرانداز زن روس 

 وپھ تکانی تندی می خورد و در کنار وی لکھ سیاه رنگی پدیدار می شود تاین و  کندمی برخورد بھ ھدف 

میرسد کھ گلولھ اش بھ و گمان تپھ میگردد و بھ این نتیجھ این تک تیرانداز روس متوجھ لولھ تفنگی در کنار 

بھ  لولھ اسلحھ تک تیرانداز آلمانی است کھ در کنار وی دیده شده  ھدف اصابت کرده است و این لولھ سیاه

پرت گردیده است ،در این حال تک تیرانداز زن روس قدری بلند می شود و تن خود را مقداری گوشھ ای 

زیاد از دوربین اسلحھ اش بھ تپھ ای  دقتو با می باشد بھ علت کنجکاوی زنانھ اش ھم شاید باالتر می آورد 

می کند اما غافل از اینکھ از قرار داده است نگاه و اصابت گلولھ اش مورد ھدف چند لحظھ پیش کھ او 

مکانی مخفی دیگری تک تیرانداز آلمانی حرکات وی را زیر نظر گرفتھ است و برای او تلھ کار گذاشتھ 

ھمینکھ تک تیرانداز زن روس در تیررس وی قرار میگیرد بھ سوی او و فریب داده است وی را و است 

نیروی در اینجا ،از زن روس را از پا در می آوردنشانھ روی کرده و با اصابت شلیک گلولھ ای تک تیراند

زنی را می بینید کھ بھ تازگی آموزشگاه تک تیراندازی ارتش روسیھ را بھ پایان آلمانی  زبده تک تیرانداز

تجربگی خود تحت تاثیر کلک و حقھ تک تیرانداز آلمانی قرار میگیرد و تک تیرانداز آلمانی رسانده و با بی 

روس در این بوده است کھ کم تجربھ ترسکی گمراه می کند و اما اشتباه این تک تیرانداز وی را بخوبی با م

کمتر تکان کھ سعی می کند خود قرار دارد  کمینموضع مخفی وقتی در نیروی متخاصم زنده نمی دانستھ او 

 خیلی کم وباید شود و تکان خوردن وی ندیده بان و یا تک تیراندازان متخاصم ه توسط نیروھای دیدبخورد تا 

برای ھمین منظور است کھ تک تیراندازان حرفھ ای ھمیشھ از لباسھای گشاد در مناطق ( باشد نامحسوس

 شان تکان خوردن ایشان  جنگی استفاده می کنند چون اگر بدنشان کمی تکان بخورد در لباس گشاد بھ تن کرده

تکان می خورد تا جلب توجھ " ھ مرتباو این مترسک است ک )بھ چشم نیروھای متخاصم دیده نمی گردد

   فریب دادن و برای گمراهتقلبی کمین  در موضع مخفی در این جاست کھ جالب و را کند حریف  ھای نیروی
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تا  کننداستتار نمی " مخصوصاقرار گذاشتھ اند را مترسک مانکن کھ در دستان اسلحھ نیروھای مخالف 

   تیرانداز آلمانی در عملیات شرح داده شده در باال نیروی تکو بیشتر جلب توجھ نیروھای متخاصم را کند 

از کمی دورتر لھ و موقعیت دیگری در فاصنیروی تک تیرانداز زن روس برای دید بھتر و نابود کردن 

مترسک موضع مخفی خود را استتار کرده است و این مترسک توسط ھمقطار کمکی تک تیرانداز آلمانی بھ 

تک  حتکان خوردن در می آمده است و تک تیرانداز آلمانی منتظر شنیدن صدای شلیک گلولھ و دیدن شب

تکب خطائی کالسیک بزرگی گردیده بود و پس از تیرانداز زن روس بوده است این تک تیرانداز زن مر

شلیک بھ ھدف با کنجکاوی خاص زنانھ اش خواستار دیدن نتیجھ کار خود گردیده بود و سر خود را 

نتیجھ " دقیقا زنانھ خانمھا است کھ می خواھندمثبت اخالق این ھم از شاید بھ باال آورده بود ، شمخفیگاھاز

با توجھ بھ این اتفاق بنظر میرسد در اختیار تک تیرانداز زن  ! )ر چنین مکانھایالبتھ نھ د(.کار خود را ببینند

   .می باشدروس دوربین پایھ دار نبوده کھ یکی از وسایل ضروری تک تیراندازان 

  )پایین تک تیرانداز زن نیروی ارتش سرخ را در جبھھ ھای جنگ جھانی دوم را نشان می دھدتصویر  در(
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ھنگام نظاره کردن و دیده بانی منطقھ در  ن حرفھ ای و ماھراتک تیراندازمناطق جنگ و نبرد ھمیشھ در 

و اصابت گلولھ و یا ترکش گلولھ ھای انفجاری  یخطرھراز  تحت نفوذ و اختیار دشمن برای جلوگیری

در بین وسایل فاقد بودن این وسیلھ کھ با  استفاده می کنندپایھ دار از دوربین دشمن سنگین سبک و سالحھای 

مجبور گردیده برای دیدن نتیجھ عمل خود سر خود را از مخفیگاه بھ باال او نیروی زن تکیرانداز روس 

مورد اصابت گلولھ تک  ھک پتیکی اسلحھ اش ھدف مورد نظرش را نظاره کنداریق دوربین و از طه آورد

این یکی از خاطرات بر جای مانده از جنگ جھانی دوم است کھ نشان می  .(تیرانداز آلمانی قرار میگیرد

جا می پریسکوپ یا دروبین اپتیکی پایھ دار یکی از وسایل ھمراه و ضروری تک تیراندازان در ھمھ  دھد

دو در ھر کھ قبل از جنگ جھانی دوم بوقوع پیوست در جنگ ھای فنالند و اتحاد جماھیر شوروی  .)باشد

 ،میکردندھمدیگر نیروھای بر علیھ  استفاده زیادیمنور و روشن گمراه کنندھای از طرف جبھھ ھای جنگ 

بھره برای این کار ورسیکلتھا از المپھای موجود در چراغھای شکستھ اتومبیلھا و موت بیشتر از ھمھاغلب 

 درتخریب شده و باقی مانده می بردند بدین ترتیب این المپھا را در جاھای تاریکتر مثل زیر زره پوشھای 

تک برای مکانھای دوست داشتنی یکی از کھ و یا در در داخل حفره ھای خرابھ ھای ساختمانی جنگ  میادین

جھت نور آنھا کھ دفن میکردند طوری نظر ا در زمین محل مورد این المپھا ر، ندمی گذاشتاست  انتیرانداز

تکھ از شیشھ و یا کاغذ زرد رنگ و یا نارنجی رنگ قرار می کار گذاشتھ در روی المپ  بھ سمت باال باشد

سفید  )سخت(تکھ ورق فلزی سانتی متری  ۶٠تا  ۵٠گردیده و در فاصلھ  روکشالمپ این مقابل دادند و در 

 در برابر المپدرجھ  ۴۵زاویھ  باتوان از قوطی ھای کنسرو بزرگ و یا مشابھ جدا کرده و براق کھ می 

از ورقھ فلزی برای انعکاس نور المپ و ھمچنین شکستھ نشدن آن بر اثر ( ھندقرار می دروکش رنگی شده 

  .)استفاده می کنند یا ترکش گلولھ ھای خمپاره و غیره اصابت گلولھ
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  )تصویر زیر طرز استفاده کردن این روش را برای گمراه کردن نیروھای متخاصم را نشان می دھد(

اشعھ ھای متصاعد شده رنگی از - ٢صفحھ فلزی براق  -١: شرح می باشندمشخصات تصویر باال بھ این 

  .سیم برق متصل بھ المپ و اسلحھ می باشد -۴المپ  -٣صفحھ فلزی 

کمین و اختفاء تک تیرانداز کھ در فاصلھ وضع مخفی تا م را یسیم برقالمپ دار گول زن این کاردستی از  

دود و آتش ناشی از ام شلیک گلولھ توسط تک تیرانداز ھنگفاصلھ طوری انتخاب میکردند کھ (  یمشخص

و کلید برق این سیستم دست ساز نوری  ندمیکش می باشد )آیدمتخاصم نیروھای  کمتر بنظروی شلیک اسلحھ 

ھم زمان د و نبا شلیک اسلحھ و لگد زدن آن بھ سینھ تک تیرانداز کار میکرا طوری طراحی شده کھ ھر بار 

گشتھ و تابش نور آن بھ صفحھ فلزی روشن زمین محل تاریک روی کاشتھ شده در المپ با شلیک گلولھ 

از اسلحھ ھای  در ارتشھای دنیا ھم اکنون( باعث بازتابش نور رنگی بھ سمت نیروھای متخاصم میگردد 

و سیم  دستھ گلنگدن بھ راحتی انجام داد یتوان برگشت با کھ می توان این حقھ را کنندمی هاستفاد اتومات

   بدنھ اسلحھ متصل کرد کھ در ھنگام شلیک گلولھ و برگشت گلنگدن کنتاکت برق را بھ دستھ گلنگدن و
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تک تیرانداز از محل دیگری نیروی در ھر صورت  )المپ ھم روشن میگردد و کنتاکت سیمھا بھ ھمدیگر 

نیروھای متخاصم آتش و نور ناشی از خروج گلولھ از تفنگ از  بھ نظراما بھ سوی ھدف شلیک می کند 

دیده می شود و در جواب تیربارچی و یا و یا جای دیگری محل دیگری در زیر زره پوش تخریب شده ای 

خاصم جواب آتش یا در حقیقت جواب روشنائی المپ را می دھند و بھ نور دیده شده ناشی از تک تیرانداز مت

متخاصم صد درصد می باشد و نیروھای درخشش المپ شلیک میکنند ،در اینجا  نتیجھ عمل گمراه کردن 

تتار شده تک تیرانداز بھ راحتی می تواند از موضوع کمینگاه اسنیروی نیاز بھ نفر کمکی دوم نمی باشد و 

متخاصم شلیک کند و آنھا را ازبین ببرد و اگر ورق فلزی خوب کار گذاشتھ شود نیروھای خود بھ سمت 

برای گمراه گلولھ را بخود دارد و از آن مکان ھمچنین تا مدتی می توان نور و انعکاس  ١٠- ١۵تحمل شلیک 

                                                      .و استفاده کرد ساطعکردن نیروھای دشمن وبھ تلھ کشاندن آنھا 

متخاصم استفاده کرد نیروھای دیده بان ر ھنگام شب ھم می توان از چنین سیستم نوری برای گمراه کردن د

               .می باشدکسی در حال کشیدن سیگار کھ د نمتخاصم بھ اشتباه خیال می کننیروھای و بھ شکلی کھ 

استفاده چراغ قوه ھای کوچک جیبی برای نشان داد نور سیگار در شب می توان از نور  بعضی اوقاتدر 

کاغذ، شیشھ،پالستیک (می پوشانند رنگ توسط ھر چیز نارنجی ترتیب روی المپ چراغ قوه را  کرد بدین

دور ھ فاصلتابش چنین نوری از و از  عبور دھدساطع ونور نارنجی از خود چراغ قوه تا  ....)نازک و غیره

این نور را با نور آنھا نیروھای متخاصم را بھ اشتباه می اندازد و است  نور آتش سیگاربھ شبیھ خیلی کھ 

رنگ آتش   سرخنور نارنجی و یا  بھشبیھ از آن کھ نور خارج شده  شیئیھر و  دنبھ اشتباه میگیرآتش سیگار 

برای گمراه کردن نیروھای  اطع می کنندسشبیھ بھ آتش سیگار از خود نور از خود در شب باشد و  سیگار

کھ با  استفاده می کند  المپمانند جسم بی جانی تک تیرانداز از در اینجا ،در حقیقت متخاصم بھ کار می آید

  بھ نظر دور فاصلھ از و در شب متخاصم کھ از خود ساطع می کند بھ چشم نیروھا  روشنایی نورفرم این 
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                برای فریب دادن تک تیرانداز دشمن       ) گول زن(مترسک                                          )زتک تیراندا (" sniper "اسنایپر

  

خیلی شبیھ بھ نور آتش سیگار می توان آتشی و با تمرین  و ممارست کھ کسی بھ سیگار پک می زند میرسد 

                                                                                         .دادو نیروھای متخاصم را فریب  ھنگام شب درست کرد در شب

در این است کھ  بدانند ھاو ترفند ھا در خصوص این کلکی تک تیرانداز ھانیرواست کھ الزم نکات بعضی 

می توان ستفاده کند چگونھ اخود  نیروھای رقیببرای بھ دام کشیدن  فریبمتخاصم از این نیروی اگر " مثال

افراد  توجھ کنید بھ آتش سیگار باشد نمی ای در کار تلھو کلک  مشخص کرد کھ این آتش واقعی است و

میگردد خیلی زیاد در یک لحظھ کوتاه  آن د نور آتشننزمیپک  سیگاری در ھنگام شب وقتی آنان بھ سیگار

و در ھنگام دیدن نور زیاد سیگار کھ ھمان  شود یکم ماین نور بھ آھستگی دوباره وتاھی از مدت ک سو پ

و درخشان در مدت چند ثانیھ بدون حرکت این نور بسیار روشن  می باشد سیگارپک زدن بھ  با زمان

این آتش از  گیآھست دست نیروی پیاده بھ حرکت ابو  شودمیکمتر سیگار تش آنور  آنو پس از  گرددمی

 انسان یکواقعی سیگار کشیدن طریقھ و این  می آیدپایین سمت  کرده و بھفرد سیگاری حرکت دھان سمت 

 سیگار کشیدندر صحنھ ھا نبرد از مترسکی استفاده کنید کھ تک تیرانداز بخواھد اگر نیروی البتھ . می باشد

این است کھ سیگار را بھ لولھ پالستیکی وصل کرده و این لولھ را بھ او در بھترین کار بھ نظر آید  طبیعی او

لولھ این و اگر بھ در مکانی کھ باید مترسک را بگذارید قرار دھد و ببندد وب و یا مفتول  آھنی بلندی چ

و میلھ را می توان دشمن را گمراه کند نیروھای آتش می تواند این روشنایی بھ سیگار پک بزند شده متصل 

.                                                              ببرند بودن آن یتقلبپی بھ  بھ سختی می توان نیروھای دشمنفاصلھ دور از طوری باال و پایین کرد کھ 

بدین در جنگ آمده و آنھا در گیربھ کمک نیروھای و جنگھا این طریق طرفندھا در خیلی از نبردھا از 

پیروزی نزدیکتر کرده است بھ چندیدن قدم را و بھ قتلگاه کشانده اند و آنھا داده ترتیب دشمن خود را فریب 

مادون قرمز یا ھمان دوربین الکترونی دید در شب و دستگاه از  ی دنیاالبتھ در حال حاضر در تمام ارتشھا

  ه اا تک تیرانداز متخاصم شانس کمتری در گمرمتخاصم استفاده می کنند تنیروھای برای شناسائی دید درشب 
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                برای فریب دادن تک تیرانداز دشمن       ) گول زن(مترسک                                          )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

را دید در شب می توان دوربین راه ھای ھم وجود دارد کھ کردن نیروھای طرف مقابل را داشتھ باشد البتھ 

د و حرکات مانکن بھ شکلی تنظیم کنید تا اگر سیگار را دھان مانکنی مترسک مناسبی بگذاری ،ھم گمراه کرد

تک تیرانداز متخاصم بھ مانکن نیروی متخاصم کمتر پی بھ کلک و نیرنگ شما ببرد و در صورت شلیک 

  تک تیرانداز خودی بھ راحتی می تواند توسط سوراخ بوجود آمده ناشی از اصابت گلولھ در سر مانکن و 

نین زاویھ شلیک گلولھ  جھت شلیک و در آخر محل تقریبی جھت برخورد و خروج گلولھ از سر وی و ھمچ

  .دنکمین تک تیرانداز دشمن را پیدا کمخفی موضع 

  )زیر مترسکھای را نشان می دھد کھ نیروی تک تیرانداز برای گمراه کردن دیدبان ھای دشمن تھیھ کرده است تصویر در(
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متخاصم                                          ھایفاده از درخشش لنز سیستمھای اپتیکی برای گمراه کردن نیرویاست               )تک تیرانداز (" sniper "سنایپرا

  

  متخاصمنیروی ھای برای گمراه کردن  لنز سیستمھای اپتیکیدرخشش از ده استفا

منظور (و ا تک تیرانداز چھ ھمراه نیروی پیاده و یو در روی اسلحھ شده پتیکی چھ نصب ھر سیستم ا 

معرض در ھنگام قرار گرفتن  )نیروھای پیاده و حتی عینک دوربین ھای دوچشمی و پایھ دار و پریسکوپ

د در روزھای آفتابی با چشم غیر مسلح این ندرخشش نور خورشید میگردانعکاس و باعث  نورخورشیدتابش 

می باشد و با چشم مسلح تا فاصلھ  و مشاھده  کیلومتری قابل دیدن ۵/٠فاصلھ  ازرا انعکاس نور خورشید 

بھ رشید وخ رتابش نوو این انعکاس  اپتیکی را مشاھده کرد ھای سیستمانعکاس کیلومتری می توان  ١/۵

 د انعکاسنقابل روئیت می باشبخوبی از ھر زاویھ ای و ھر سمتی سیستم ھای اپتیکی علت محدب بودن لنز 

در میدان در گیر ارتشھای باعث از بین رفتن نیروھای زیادی از ای جنگ در جبھھ ھنور لنز وسایل اپتیکی 

طرفندی برای وسایل اپتیکی لنز بازتابش و انعکاس اغلب اوقات این و از جھتی ھم است  ردیدهگھای نبرد 

ماکتی از اسلحھ تک تیراندازان برای این منظور  باشدکمین انداختن نیروھای متخاصم می بھ و کردن گمراه 

دوربین استفاده کردن و ساختن این برای و  درست می کنندشده در روی آن نصب با دوربین اپتیکی ی ا

در صورت نبودن می توان ( قرار دادن لنز شیشھ ای  بالولھ کاغذی سیاه رنگ از می توان دست ساز تقلبی 

از  یا اینکھو )رد بھره بمی توان را ساطع می کند انعکاس نور خورشید  یخوبمناسب کھ بتک شیشھ از 

 را با درست شده مترسک این میتوان استفاده کرد در ھر صورت بھ غنیمیت گرفتھ شده ھای دوربین اسلحھ 

                                                                      .کھ شبیھ اسلحھ طبیعی بنظر آید می کنندور استتار و یا پارچھ سبز رنگی استتار ت

د نپوشانمی درختان دوربین دار آماده گردید او را با مقدار زیادی شاخ و برگ اسلحھ با کھ این ماکت وقتی 

 متخاصم  ھاینیروی یکی از این اسلحھ در دستان کند کھمی ببیند خیال  این اسلحھ را از دورھر کس اگر (

متصل نخ  دفعھیک  بارھر چند ھم قطار تک تیرانداز و  )ھ استکمین نشست خود موضع مخفیدر است کھ 

  و د نوا می دار متخاصم بھ حرکتنیروھای را کشیده و در برابر چشمان اسلحھ دوربین دار با ماکت بھ شده 
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ھای متخاصم                                         استفاده از درخشش لنز سیستمھای اپتیکی برای گمراه کردن نیروی               )تک تیرانداز (" sniper "اسنایپر

  

مانکن  ی این مترسکاین سوتک تیرانداز متخاصم بھ نیروھای یا بان و ه دید ھاینیرویتوجھ و ا با این کار

                                                          .دنتک تیرانداز قرار می دھنیروی در تیررس خود را و می شوند گمراه  آنانراحتی معطوف گشتھ و بھ 

خیلی ماھرانھ بھ صورت طرفند این از  )میالدی١٩٩١-١٩٩۵سالھای  (شبھ جزیره بالکان اخیر در جنگھای 

                                             .استفاده کردندھر دو طرف درگیر در جنگ توسط نیروھای و گسترده 

شگرد ھم استفاده نمونھ جنگ جھانی دوم نیروھای تک تیرانداز آلمانی در مقابل نیروھای متفقین از این در 

 .                         و بھ قتل رساندندنابود با این روش و تعداد زیادی از نیروھای متفقین را کردند  یبسیار

شگرد با کمی تغییر بر علیھ نیروھای آلمانی استفاده این از روھای ارتش سرخ نیھم در جنگ جھانی دوم 

سر انسان اضافھ می بھ بھ پشت ماکت اسلحھ دوربین دار کاله آھنی و یا چیزی گردی شبیھ کردند آنھا می

   .آنان بکشانندتلھ رده و  بھ کمتخاصم را بیشتر گمراه نیروھای نزدیک گردد و واقعیت بھ کردند تا 

  )را استتار کرده اند آنھابخوبی دوربین ھای اپتیکی برای جلوگیری از انعکاس تابش نور  لنز  زیر تصویردر  (
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باید توجھ کرد انعکاس لنز عدسی دوربین با جابجا شدن و تکان خوردن نیروی پیاده از ھمھ جھات ساطع 

      .                            بان متخاصم پدیدار میگردده نور انعکاس آن برای نیروھای دیدتابش میگردد و 

بدرستی این  است کھ تابش سیستمھای اپتیکی بھتربازگمراه کردن متخاصم توسط انعکاس نور ناشی از برای 

بازی کرد چون ور رفت و را کند و زیاد نباید با آن نیروھای متخاصم جلب توجھ  تاگیرد صورت عمل 

د بسیار می باشد کافی است یک نشک کنحیلھ و شگرد متخاصم در مورد این بان ه نیروھای دیداحتمال اینکھ 

در قبل از استفاده در جبھھ ھای جنگ تا دو بار در ھر ساعت این ماکت را بھ جنبش در آورد بھتر است 

و از فاصلھ معینی و از جھات مختلفی بھ آن بنگرید تا بدرستی متوجھ  ادهجام دنجائی بی خطری این کار را ا

  . کار کرد آن شوید

  )سترا استتار کرده ااسلحھ اش ی مشخص است کھ تک تیرانداز چگونھ سیستم اپتیکی تصویر پایین بخوبدر (
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