
 

 

 گاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین )ع(،دوفصلنامه پژوهش های علوم نظامی دانش

 139-105ص : 1399، بهار و تابستان 1سال اول، شماره  

تیراندازا  دشمن در تیرانداز علیه تکهای عملیات ضد تکتاکتیک

 های ناهمطرازجنگ
 1رضا شاهقلیان قهفرخی

 5/12/1397دریافت: 

 20/02/1399پذیرش: 

 :چکیده
گیری عد فناوری و بهرهند سال اخیر، تفاوت توانایی کشورها در بُهای چد در جنگیرویکرد جد

های مبتکرانه برای رفته، استفاده از روشهای پیشدشمن، استفاده از فناوریپذیر از نقاط ضعف و آسیب

لذا ها گردیده است. شدن جنگ مطرازی دشمن، موجب ناهیابی به موضع برتر و تضعیف ارادهدست

را بررسی عملیات ضدتک تیرانداز جهت حفظ جان رزمندگان در مقابل تهدیدها و  هدف از این تحقیق

تحلیلی جهت -این تحقیق از روش توصیفی تیراندازان دشمن عنوان نمود.تک خطرهای ناشی از سمت

های کاربردی قرار دارد. روش بررسی موضوع استفاده شده است و از نظر نوع تحقیق در دسته پژوهش

های اسنادی و منابع اینترنتی و گزارش –ای ها نیز به شیوه کتابخانهوری اطالعات و دادهو ابزار گردآ

های عملیات ضد تاکتیک»ال این مقاله که ؤبا تجزیه و تحلیل سباشد. ناشی از صحنه نبرد با دشمن می

های کتیکها و تاباشد، فنونمی «دشمن در جنگ ناهمطراز چیست؟تک تیرانداز علیه تک تیراندازان 

نتایج تحقیق نشانگر آن است که برای حفظ جان رزمندگان در نبردهای  مناسبی پیشنهاد داده شد.

های کشف و شناسایی، تیراندازان دشمن در جنگ ناهمطراز، ابتدا باید با روشامروزی در مقابل با تک

بل اصابت تیر از تیراندازان دشمن را مشخص و سپس با محافظت خود در مقامحل تیراندازی و تک

 های خاص انجام داد.ها را با فنون و تاکتیکتیراندازان، عملیات مقابله و شکار آنسوی تک
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 مقدمه

های ای اجتماعی، مفهومی ناشناخته است و برای آن تعریف و گزینهجنگ به عنوان پدیده

نظری در علوم سیاسی، نظامی، تلف و متنوعی ارائه شده است. هر اندیشمند و صاحبمخ

بینش و گرایش و از دیدگاه مطالعاتی خود، جنگ را  ةر پایب …شناسی واجتماعی، جامعه

حجم و مقدار آتش، برخی  اساس برها را ای جنگای تعریف و تبیین کرده است. عدهگونهبه

ترین رویکرد برخی به و در مهم کاررفتهبهیی، برخی از نظر نوع سالح ی جغرافیااز نظر دامنه

تهدید جدیدی نبوده و از  طرازاند. رزم در برابر نیروی ناهمهای ناهمگون اشاره کردهجنگ

ها قرار داد، ویژگی موردتوجهباید  آنچهاما  ؛ها وجود داشته استها و جنگدیرباز در عملیات

بنابراین د. باشآینده می ی نبردهای صحنهو ویژگی طرازهای ناهمهای جدید جنگو تاکتیک

که برای اتخاذ  های آینده الزم است، چرادر جنگ طرازو عدم  طرازشناخت تعاریف ناهم

کارهای مناسب را ای باید روش جنگ دشمن را تحلیل و متناسب با آن راهچنین شیوه

دهی و اقدامی یعنی تفکر، سازمان طرازیناهمیا  ریزی نمود. در حقیقت، ناهمگونیطرح

های خود را به حداکثر رسانده ها و توانمندیمتفاوت در مقایسه با دشمنان، به روشی که مزیت

تری را کسب و در نهایت ابتکار عمل برداری و آزادی عمل بیشو از نقاط ضعف دشمن بهره

ریزی و اجرا که در تفکر، طرح زطرارزم در برابر نیروی ناهم ۀرا به دست آورد. اتخاذ شیو

باشد، های مورد بررسی میبرخاسته از توان باالی دشمن و نامتوازن بودن نیروها از تمام جنبه

های قدرت او ناکارآمد شده و با پذیرش گردد که ابتکار عمل از دشمن سلب و مؤلفهباعث می

در تمامی . (51تا، ، بیاییبابقاسمی و ) شودپذیری، شکست وی حتمی ضریب باالیی از آسیب

کننده سرنوشت نبردها تیراندازها یکی از مؤثرترین عوامل تعیینهای گذشته و اخیر، تکجنگ

باشد. این سالح تیرانداز میها، سالح تکبوده و هستند. کارآمدترین سالح در عملیات

برداری قرار و بهرهها در سطح بسیار گسترده و فراوانی مورد استفاده هزینه، در همه جنگکم

یابی و کشف موضع تیرانداز شامل: عملیات شناسایی، هدفگیرد. همچنین عملیات ضد تکمی

تیرانداز دشمن را نیز شامل تیرانداز، عملیات فریب و نیز عملیات مقابله و انهدام تکتک

تیرانداز، ترین روش برای مقابله با تکصرفهشود. یکی از بهترین، مؤثرترین و مقرون بهمی
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های گذشته و اخیر اثبات باشد. این امر در همه نبردتیرانداز میتیرانداز علیه تکاستفاده از تک

تری از عملیات ضد تر و مناسبنحو منسجمهای مقابل که بهشده است که هر یک از طرف

اند. غییر دادهاند، سرنوشت جنگ را دوباره به نفع خود مغلوب نموده و تبرده تیراندازی بهرهتک

که همه افراد، با هر سالح و تخصصی که دارند، در صحنه عملیات در معرض شلیک  ازآنجا

بنابراین الزم  شوند؛تیراندازان دشمن محسوب میعنوان هدف برای تکگیرند و بهقرار می

و  تیراندازی علیه نیروهای دشمن را در صحنه نبردای توانایی عملیات ضد تکاست هر رزمنده

 در یک جنگ ناهمطراز داشته باشد.

 بیان مسأله
های ناهمطراز، وجود تلفات باال ویژه جنگها بههای بزرگ در اکثر جنگیکی از مشکل

های موجود در نمایش آمار تلفات وارده به باشد. از بین گزینهتیراندازان دشمن میاز سوی تک

نظم، ناهمطراز، نیابتی و... بیشترین آمار را به ای که در نبردهای منظم، نامها، تنها گزینهنیرو

تیراندازها بوده است و همچنین خود اختصاص داده است، تلفات واردشده از سوی تک

نمایند. عب و وحشت را در دل نیروهای طرف مقابل ایجاد میتیراندازها بیشترین رُتک

ی فراروی طراحان و های اصلتیراندازان، یکی از دغدغهرو معضل مواجه با تکازاین

بنابراین  اند؛کاری برای مقابله با آن بودهده و است و همیشه به دنبال راهریزان نظامی بوبرنامه

تیرانداز محافظت نماید و هایی که هم نیروها را از دید و تیر تکها و روششناخت تاکتیک

امری ضروری  بردن وی کمک کند،موضع او را کشف و مشخص نماید و همچنین به از بین

عقب، اغلب مواردی بهباشد. چرا که در هرگونه عملیاتی، چه آفندی، پدافندی یا حرکتمی

شویم که برای در تیرانداز دشمن واقع میآید که در معرض اصابت گلوله و شلیک تکپیش می

است  تیرانداز، الزمامان ماندن، کاهش اثرات، یا مصون ماندن از تیرهای دشمن و رهایی از تک

تیراندازی را ها بخشی از عملیات ضد تکها و عملیات خاصی را انجام دهیم که این اقداماقدام

بنابراین دغدغه نویسنده و مسأله اصلی در مقاله حاضر، بررسی و چگونگی  شود؛شامل می

دیگر عبارتهای ناهمطراز و یا بهتیراندازان دشمن در جنگتیرانداز علیه تکعملیات ضد تک

تیراندازی در تک های عملیات ضدهای نامتقارن بیان شده و نیز شناسایی فنون و تاکتیکجنگ
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باشد؛ تا با شناخت این فنون پاسخ مناسبی در جهت حل مسأله تیراندازان دشمن میمقابل تک

 این تحقیق داده شود.

 هدف تحقیق

عد فناوری و ر بُهای چند سال اخیر، تفاوت توانایی کشورها دد در جنگیرویکرد جد

 و سالح و تجهیزات هاپذیر دشمن، استفاده از فناوریگیری از نقاط ضعف و آسیببهره

دشمن،  ۀیابی به موضع برتر و تضعیف ارادهای مبتکرانه برای دست، استفاده از روشپیشرفته

 ها گردیده است. این رویکرد جدید باعث تغییر تحول در ساختارشدن جنگ طرازموجب ناهم

های آینده را نیز تغییر داده است. البته قدمت مفهوم های آینده گشته و ماهیت جنگکلی جنگ

برابر با قدمت مفهوم خود جنگ است و حمله به نقاط ضعف دشمن با ابزار  طرازجنگ ناهم

ی های دشمن قدمتی به دیرینهجدید و ناشناخته و در عین حال پرهیز از رویارویی با توانمندی

تیرانداز جهت تک لذا هدف از این تحقیق بررسی و چگونگی عملیات ضدگ دارد. خود جن

تیراندازان دشمن در حفظ جان رزمندگان در مقابل تهدیدات و خطرات ناشی از سمت تک

 باشد.طراز میناهمهای صحنه نبرد و در جنگ

 سؤال تحقیق

طراز ناهمهای ر جنگدشمن د تیراندازانتک یهعل تیراندازتک ضد یاتعمل هایتاکتیک

 ؟چیست

 پیشینه تحقیق

در پیشینة تحقیق معموالً تحقیقاتی که قبالً در مورد این موضوع انجام شده است، اشاره 

توان فقط به یک تحقیق پیرامون این موضوع اشاره نمود و شده میکه با بررسی انجام شودمی

های ویژه )با تأکید بر مناطق ر محیطتیرانداز دروش مقابله با تک»ای است با موضوع آن مقاله

داداشی و ) اندکه آقایان فتاح داداشی و احمد پورسام به نگارش آن پرداخته «شده(ساخته

 (.113-140: 1395، پورسام
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 محیط و قلمرو تحقیق

 باشد.قلمرو زمانی. شامل بازۀ زمانی گذشته، حال و آینده می -1

 باشد.و عراق میقلمرو مکانی. قلمرو مکانی، سوریه  -2

 اهمیت و ضرورت تحقیق
های کالسیک وجود ندارد های امروزی دیگر جایی برای روشبا توجه به اینکه در جنگ

باشد. تیراندازان بسیار حائز اهمیت میزنند، نقش تکهای ناهمطراز حرف اول را میو جنگ

یز یکی از کاراترین های تروریستی مختلف ندر جنگ حاضر در کشور سوریه و عراق با گروه

تیراندازان در هر دو جبهه است. اهمیت و ضرورت این تحقیق ترین نیروها، حضور تکو مهم

تیراندازی داشته های عملیات ضد تکبه حدی است که اگر شناخت خوبی از فنون و تاکتیک

ده یابد و حتی با استفاباشیم، آسیب نیروهای خودی در این زمینه به حد زیادی کاهش می

توان تلفات زیادی از دشمن گرفت و در ضرورت این تحقیق صحیح از این عملیات می

ها و فنون خوبی از تاکتیکها، بهه را بیان نمود که اگر در این نوع جنگألتوان این مسمی

تنها کاری در مقابل دشمن تیراندازان دشمن استفاده نشود، نهتیرانداز علیه تکتک کاربردی ضد

شویم، بلکه دچار خسارات فراوان جانی گیر میدیگر زمینعبارتنیم انجام دهیم و یا بهتوانمی

 نیز خواهیم شد.

 ادبیات و مبانی نظری تحقیق

 تعریف مفاهیم-1

 )ذهنی درگیری هرگونه معنای و پرکاربرد به و کهن پارسی ای، واژهجنگجنگ.  -1-1

ها و گروه میان زدوخورد خشن معنای ، خصوصًا بهدیگران ( افراد با خود یا باو بدنی و لفظی

دیگر، حالت زدوخورد مسلحانه عبارتو یا به مختلف هایانگیزه ها و کشورها بهو ملت اقوام

( و یا مترادف با واژه 444: 1381صدری، ) های دشمنیها یا گروهعمدی میان کشورها، ملت

 ( آورده شده است.329: 1378رستمی، ) ال، مبارزه، رزمنبرد، حرب، پیکار، زدوخورد، جد

 عرب در میان از اسالم پیش جنگ مقوله ، بررسیجنگ درباره اسالم دیدگاه عمیق درک برای
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 اقتضای به جاهلیت در دوران عرب . مردماست ضروری از آن پس و نیز ادوار مختلف جاهلی

از  داشتند و همواره گریعصیان ای، گونهزیستشان محیط جغرافیایی ایطو شر ایقبیله زندگی

با  و حتی رقابت به ریاست برای آنان .زدندسرباز می خاص یا سیاستی از حکومت اطاعت

در  جنگی و وسایل جنگ به مربوط واژگان پرداختند. فراوانیمی معارضه خود به خویشاوندان

، نیز و آشوری بابلی منابع ایدر پاره ماندهبرجای های، خصوصًا اشعار و نوشتهعرب اتادبی

 .(399: 5 ، ج)جوادعلی کندرا تأیید می موضوع این

کرد.  خدا یا جهاد را مجاز اعالم در راه و تنها جنگ زور را نپذیرفت به توسل اسالم

را تغییر داد و کوشید  در عصر جاهلی رایج اخالقی هایارزشو  از مفاهیم بسیاری پیامبر اکرم

 حضرت آن. گیرد بهره اسالم هایو آرمان سود اهداف به عربی فرهنگ مثبت هایاز جنبه

( و 187 :11 ، ج)نوری نمود اعالم نیک اخالق بنیادهای کردنرا کامل خویش از بعثت هدف

درآمد  ، انگیزهحالل روزی آوردن دست بهو  وکارکسب به خویش یاران کوشید با تشویق

و  جوییانتقام روح زدودن پیامبر برای(. 9: 3، ج)بخاری ببرد را از میان جنگ از راه یافتن

ر در سراس از جمله ؛، بسیار کوشیدمسلمانان نخستین عنوانبه، اعراب وخویخلقاز  طلبیجنگ

، مشرکان در برابر آزار و اذیت دستور الهی نداد و به رضایت و درگیری جنگ به مکه دوران

 بر مصالحه اصل در اسالم 1.کرد سفارش از جنگ و خودداری داریخویشتن خود را به یاران

 ، جشربینی )خطیب رودمی شماربه اضطراری حالتی زور و جنگ به و توسل است و سازش

4:210.) 

ی نظامی است که ناهمگون یک دانش واژه ناهمطراز یا جنگجنگ ناهمطراز.  -1-2

های درگیر در آن از حیث فناوری و شود که طرفبرای توصیف نوعی از جنگ استفاده می

های مورد های نظامی در جنگ در یک سطح قرار ندارند، به همین سبب روشتوانایی

 (.1382الیاسی، ) است، متفاوت از هم یکدیگرن در جنگ علیه ی آنااستفاده

نماید. از نظر ارائه می ناهمطرازستاد مشترک ارتش آمریکا نیز تعریفی در خصوص مفهوم 

                                                                        
 .85حجر:  به قرآن کریم، سورۀرجوع کنید  - 1
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بینی یا کارگیری رویکردهای غیرقابل پیشبه»است از  عبارت ناهمطرازآن ستاد، جنگ 

برداری از نقاط ن و در عین حال بهرهنمودن یا تضعیف قوای دشمغیرمتعارف برای خنثی

در  (.5: 1382مکنزی، «)های مبتکرانهیا روش انتظارغیرقابلپذیر او، از طریق فناوری آسیب

جنگی است که در آن طرفین درگیر از لحاظ  ناهمطرازجنگ جای دیگر عنوان شده است که 

لذا  ،ان قرار ندارندبه امکانات رزمی، با هم تناسبی نداشته و در یک سطح یکس دسترسی

 داردی نیروی نظامی از سوی قدرت برتر بر ضد دیگری وجود طرفهاحتمال کاربرد یک

 (.24: 1381، )فصلنامه مطالعات راهبردی

ی مخالف شود که دو یا چند جبههبه حالتی اطالق می ناهمطرازجنگ  ،در تعریفی دیگر

رت نظامی کمتری نسبت به دیگری داشته قد ،در برابر هم قرار گرفته باشند و یکی از طرفین

باشد و برای پیروزی و نپذیرفتن تسلیم، از هر روشی خواه متعارف و یا غیرمتعارف در 

های گوناگونی را در تواند جنبهنشاندن دشمن استفاده کند. جنگ ناهمگون میتضعیف و عقب

ی تبلیغاتی یا جنگ ملهای یا بیولوژیک، حمله اطالعاتی، حی شیمیایی، هستهبرگیرد. حمله

 (.48: 1387صفوی، ) اقتصادیروانی و یا حتی 

عبارت است از درگیری خارج از اصل و قاعده، یا یک  ناهمطرازجنگ تعریف دیگری از 

گذاردن بر موازنه و برابری نیرو در مقابل دشمن و آمیز جهت تأثیرغیرمستقیم و فریب ۀشیو

( و نیز در تعریف دیگری 4: 1383دانیالی، ) آنضعف ضربه به دشمن از طریق شناسایی نقاط 

درگیری خارج از قاعده در تمامی سطوح تاکتیکی، عملیاتی و راهبردی که توان گفت: می

های بدیع خود برداری از نقاط ضعف دشمن و توانمندیتر سعی در حداکثر بهرهطرف ضعیف

دشمن را دارد  ۀبتکرانه جهت تغییر ارادهای مدر ابعاد فیزیکی و روانی جنگ همراه با یافتن راه

هایی است که به منظور علیه یا تالش ناهمطرازبه عبارت دیگر، جنگ  ؛(178: 1387افتخاری، )

 ناهمطرازگیرد. جنگ برداری از نقاط ضعف دشمن انجام میرساندن به توانمندی با بهرهآسیب

نتظار دشمن مغایرت دارد. طور عمده با روش عملیات مورد اهایی است که بهاز روش

کلی اثر شدید روانی است مانند ضربه )شوک( یا نوعی  طوربه ناهمطرازرویکردهای 

های گذارد. اتخاذ روشی دشمن اثر میسردرگمی که روی ابتکار، آزادی عمل یا میل و اراده

بتکار عمل اغلب از ا ناهمطرازهای دشمن دارد. رویکرد پذیرینیاز به برآورد آسیب ناهمطراز
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تواند در تمام سطوح نماید که میگیری میها بهرهتاکتیکی غیرسنتی، تسلیحات و یا فناوری

های عملیات نظامی مورد استفاده قرار جنگ )تاکتیکی، عملیاتی و راهبردی( و دیگر طیف

کار های بههای جنگ کالسیک نبوده و تمایز تاکتیکمحدود به روش ناهمطرازجنگ . گیرند

به  ،گرددهای مبتکرانه و فریب موجب سردرگمی دشمن میو نیز استفاده از روش شدهتهگرف

ها تمایز میان نیروهای نظامی و غیرنظامی در آماج حمله وجود ندارد و که در این جنگویژه آن

های جدی از ناحیه نیروهای غیرنظامی است، این امر پذیریکه دشمن دارای آسیب آنجا

 (.180: 1387افتخاری، ) باشدمیل اراده بر دشمن کارساز تواند در تحمی

یک تعریف کلی و کامل از راهبرد  2001ی مطالعات راهبردی آمریکا در سال مؤسسه 

نظامی و امنیت ملی، عدم همگونی یا ناهمگونی یعنی  ۀارائه داده است که در حوز ناهمطراز

های شی است که برتری و توانمندیدهی و تفکری متفاوت با دشمنان به رواقدام، سازمان

برداری نموده و نیز ابتکار را در دست خودی را به حداکثر رسانده، از نقاط ضعف دشمنان بهره

تری را کسب نماید و در نهایت ابتکار عمل را به دست که آزادی عمل بیشگرفته و یا این

ی این تی و ترکیبی از همهآورد. راهبرد ناهمگون ممکن است راهبردی، سیاسی، نظامی، عملیا

هر  .کاربردهای متعددی را پیدا کند تواندمیعوامل باشد. در جنگ ناهمگون هر سالحی 

امکان به میدان ناهمطراز بودن جنگتواند در حکم یک سالح مؤثر عمل کند؛ مردمیابزاری می

کار  ،نگی با مردمرسازی و همکند و عالوه بر این، همسانی امکانات را فراهم میآوردن همه

با صفت  ناهمطرازدر واقع، جنگ  .(49: 1387صفوی، ) کنداطالعات دشمن را سخت می

 .دهدهای درگیر در جنگ را نشان میبودن آن، نوعی ناهمگونی میان طرف ناهمطراز

ها مثل هر درگیری دیگر، مشخصه طرازبرای جنگ ناهم طراز.های ناهمهای جنگویژگی

کارگیری تواند به عنوان وجه افتراق و تفاوت در کاربرد و بهد دارد که میهایی وجوو ویژگی

ها در پی اهدافی که از نتایج جنگ های مختلف آنان در نظر گرفته شود. این ویژگیشیوه

همگونی بین دو زدن موازنه عدمهم بر ،گیرد و اساس آنشکل می ،متصور است طرازناهم

باشد که های تاکتیکی میبرداری راهبرد از قابلیتتای بهرهنیروی متخاصم ناهمگون در راس

ولی باید تأثیر روانی آن را در سطح راهبردی  ،ممکن است این رویکردها تاکتیکی باشد

یعنی تمرکز مداوم بر تأثیر راهبردی ویژگی اصلی و متمایز جنگ  ،جستجو کرد. این ویژگی
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های تواند در رویکردهای جنگها میو این شیوه (18: 1382مکنزی، ) است طرازناهم

گیری در ظره، تأثیر راهبردی، فریب و غافلمبنی بر ابتکار عمل، اقدامات غیرمنت طرازناهم

های ترین ویژگیاز مهم .دشمن باشد ۀی فیزیکی و روانی جنگ و هدف قرار دادن ارادحوزه

مدت بودن، غافلگیرانه کوتاه تکرارپذیری، :توان به موارد ذیل اشاره کردمی طرازهای ناهمجنگ

ی نبرد مشخص نداشتن، بینی بودن، صحنه، غیرقابل پیش(تاکتیکی و راهبردی) بودن

جویان، نداشتن ابزار و فناوری مشخص، داشتن فضای مانور زیاد، نامشخصی و نامعینی جنگ

 (.21: 1386دافوس آجا، ) کوچکضربه دقیق عملیاتی، داشتن واحدهای اجرایی و رزمی 

طور معمول برای ها بهبیان ویژگی .طرازشناخت عناصر اساسی در محیط جنگ ناهم

کار های یک پدیده بهبخشیدن و یا تبیین تعریف، بیان کارکرد ویژه و یا خصیصهجامعیت

های ابعاد و جوانب یک شیء یا پدیده و تعمیم یافته ةرود و این خود مستلزم بررسی هممی

ها به صورت مختصر و ه آحاد آن جامعه است. برخی از این ویژگیحاصل از بررسی محدود ب

های ها و خصیصهاما مطلبی دیگر در تکمیل ویژگی ؛اندتر مورد بررسی قرار گرفتهبرخی مفصل

ترین باشد که از مهممی طراز، شناخت عناصر اساسی در محیط جنگ ناهمطرازکلی نبرد ناهم

 (.59: 1387صفوی، ) کردشاره توان به موارد زیر ااین عناصر می

جنگد و فناوری تر متکی بر ابزار میدر جنگ همگون طرف قوی .محوریانسان

اما در جنگ  ؛سازدنظامی است که برتری او را در عرصه نظامی ممکن می پیشرفتهی العادهفوق

ها و گیریی تصمیمقدرت خالقانه، روحیه و تفکر انسان است که محور همه طرازناهم

 (.56تا: بی  ،باباییقاسمی و ) هاستصحنه ةآفرین همنقش

تر است و تشکیل و در دیدگاه سنتی پیروزی متعلق به ارتش بزرگ .اتکای به مردم

تر تنها در توان طرفی است که دارای جمعیت بیشتری باشد. امروزه دهی ارتش بزرگسازمان

ترین (. نیروهای مردمی مهم84: 1375 سنجابی،) استاین نظریه اعتبار خود را از دست داده 

آیند که در امور اطالعاتی، عملیاتی، پشتیبانی و روانی منبع دفاعی هر کشور به حساب می

توانند ایفای نقش کنند. مردم با تأمین منابع ملی، موارد فیزیکی و مادی، در قالب دفاعی می

ن صلح و در زمان جنگ به عنوان اتکا و عامل اصلی بازدارندگی در زما ةبسیج به عنوان نقط
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 .اندسرنوشت جنگ وارد میدان شده کنندۀتعیین

حفظ توان به معنای حفظ نیروی انسانی، تجهیزات و تسلیحات مؤثر  .حفظ توان

 .پذیری در این موارد استجلوگیری از نابودی مراکز ثقل و یا کاهش آسیب

های مختلف را دارد و هحوز ةقابلیت حضور در هم طرازجنگ ناهم .گیعرصه ههم

سیاسی، فرهنگی و اجتماعی،  ۀنظامی، حوز ۀآفرینی کند. حوزها نقشصحنه ةتواند در هممی

 .(57تا: ، بیباباییقاسمی و ) افزارافزار و نرمفناوری در سخت ۀاقتصادی، اطالعاتی، حوز

تی و با سطوح متداخل راهبردی عملیا طرازدر جنگ ناهم .موضع ویژه علیهمتمرکز 

مدهای راهبردی داشته اتواند پیگر یک اقدام تاکتیکی میبه بیان دی .رو هستیمتاکتیکی روبه

باشد که در این نوع از جنگ باید به دنبال شناسایی و حمله به آن دسته از نقاط ضعف دشمن 

 .ضربه به آن موجب غیرقابل تحمل شدن هزینه شود واردکردنبود که 

عملیات نظامی  ۀالعادفوق ةیل فشار افکار عمومی، هزینقدرت برتر به دل .فرسایش

اما  ؛و با قابلیت تمام کند مدتکوتاهخویش با استفاده از فناوری ناچار است که جنگ را در 

به دشمن و  تحملغیرقابلهای افکار عمومی، تحمیل هزینه توجهجلبتر برای طرف ضعیف

کردن جنگ کردن جنگ است. فرسایشیشیکردن و فرسایشکستن ابهت او به دنبال طوالنی

رغم داشتن قدرت چراکه عدم پیروزی علی ؛ی شکست استتر به منزلهبرای طرف قوی

از بین می ،العاده، اعتبار و حیثیت او را که عامل اصلی برای حفظ هژمونی استظاهری فوق

 .(57تا: ، بیباباییقاسمی و ) برد

ی نبرد، هر انسانی یک هر مکانی صحنه طرازمجا که در جنگ ناهاز آن .عدم قطعیت

تواند ای آغاز فرود یک ضربه، هر ابزاری یک سالح و هر اقدام تاکتیکی میرزمنده و هر لحظه

باشد. این جنگ دارای محیط عدم اطمینان کامل،  کنندهتعییندارای یک راهبردی 

گیری دقیق و امکان تصمیم باشد. عدم قطعیتناپذیر و برخوردار از عدم قطعیت میبینیپیش

 ةسازد و هرچند در همای را ممکن میدهد و پیدایش هر نوع نتیجهسریع را کاهش می

، در حدی است طرازساز هستند اما در جنگ ناهمها گاهی سرنوشتها و ابهامها احتمالجنگ

 .(58تا: ، بیباباییقاسمی و ) شودکه هر چیز به ظاهر غیرممکن، ممکن می
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رزم  ةطور منطقی باید باور داشت که جغرافیای نظامی روی مسألبه .گیری از جغرافیابهره

(. عوامل جغرافیایی را به دو طریق 36: 1387صفوی، ) داشتسزایی خواهد در آینده تأثیر به

به عنوان عوامل برتری مورد استفاده قرار داد. استفاده از  طرازتوان در جنگ ناهممی

تیکی و ژئواکونومیکی برای به خطر انداختن منافع اقتصادی، سیاسی و های ژئوپلیموقعیت

نظامی دشمن و متحدانش و استفاده از عوامل جهت هجوم و یا دفاع در برابر دشمن با توجه 

 (.72: 1387صفوی، ) آنمتناسب با  هایتاکتیککارگیری به شرایط هر منطقه و امکان به

های ی تهاجمی و تدافعی از اطالعات و سامانهجنگ اطالعاتی استفاده .جنگ اطالعات

گیری، تحریف یا تخریب اطالعات، فرآیندهای اطالعاتی، اطالعاتی است به منظور رد، بهره

چنین عملیاتی به منظور رسیدن به امتیازات  .ای دشمنهای رایانههای اطالعاتی و شبکهسامانه

دارد و در  طرازهای جنگ ناهمی در شیوهابه همین سبب جایگاه ویژه ،شودنظامی طراحی می

اند. دلیل برشمرده طرازآن را در تهدیدهای ناهم طرازهم هایبندی میان تهدیدها و جنگتقسیم

های اطالعاتی و ها از طریق سامانهسازیاصلی این امر در آن است که دخالت در تصمیم

های و ایجاد فریب کردن آن با اطالعات نادرستگزینیتخریب اطالعات صحیح و جا

توانند همان اندازه که از سوی همه و همه می ،های نادرستاطالعاتی به منظور اتخاذ تصمیم

قاسمی و ) باشدپذیر تر نیز امکانواحدهای کوچک ةبه وسیل ،های بزرگ صورت پذیردقدرت

 (.58تا: ، بیبابایی

گیری را ی فریب و غافلهاشماری از طرحبیها موارد تاریخ جنگ .فریب و غافلگیری

خالی  غافلگیریگاه از فریب و مواردی که گویای این نکته است که جنگ هیچ .کندبازگو می

اهمیت  غافلگیریفریب و  طرازو جنگ با یک قدرت ناهم طرازاما در جنگ ناهم ؛نبوده است

. به عنوان مثال تواند عدم توازن قوا را به توازن وحشت مبدل سازددارد. فریب می ایالعادهفوق

ها مبنی بر رؤیت هستند. وقتی با دشمن تمام جنگ :گویدسان تزو در کتاب هنر جنگ می

رو شدی، او را به دام بینداز، گیج کن و ناگهان به او حمله کن. وقتی که دشمن خود را روبه

 ,Santezu) بپرهیزاز او  ،وجور کرد و آماده رویارویی شد و یا زمانی که او قوی استجمع

ها جنگ ةپرداز بریتانیایی به عنوان نیازی برای کلیلیدل هارت نظریه(. 66-67 :1971
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نیروهای ممکن به آن نقاط حمله  ةگوید: نقطه ضعف دشمن را شناسایی کنید و با کلیمی

متقابل دشمن از نقطه ضعف خودی محافظت  ةنمایید و در عین حال در مقابل خطر حمل

 .نمایید

برای تسهیل و تسریع در تحقق اهداف جنگ  طرازعامالن جنگ ناهم. عملیات روانی

ترین اهداف عملیات روانی در توان مهمگیرند. بنابراین میخویش از عملیات روانی بهره می

 :را به شرح زیر برشمرد طرازجنگ ناهم

 ؛زدگی در نیروهای دشمنایجاد ترس و وحشت -1

 ؛ی خود بر دشمنتحمیل اراده -2

 ؛ی نیروها و فرماندهان دشمنیک روحیهتحر -3

 ؛جبران کاستی در تجهیزات و فناوری نظامی از طریق عملیات روانی -4

 خویشناپذیری ی شجاعت و تسلیمنمایش اراده و روحیهو  کاری افکار عمومیدست -5

بنابراین یکی از اهداف عملیات روانی در جنگ ناهمگون آن است که (. 74: 1387صفوی، )

ناپذیر ملت مورد تهاجم را در دفاع از کیان، هستی و ی خللی سلحشوری و ارادههروحی

 طرازکارگیری از راهبرد عملیات روانی در نبرد ناهمموجودیت خویش به نمایش بگذارد و با به

 .ای باعث توازن قوا در صحنه نبرد گرددگونهبه

 تیرانداز و مفاهیم مرتبط با آنتک -1-3

فردی مصمم، باهوش، چابک و چاالک که با استفاده از تاکتیک و تفنگ  .1تیراندازتک

(. در تعریف دیگری 1390پور، غالمعلی) کندتیراندازی دشمن خود را نابود میخاص تک

خوبی آموزش دیده و در تیراندازی تیرانداز سربازی است که بهگونه آمده است که تکاین

تیرانداز همچنین در فواصل زیاد تبحر یافته است. تک های مختلف، ازسمت اهداف با سالحبه

(. 75: 1387رستمی، ) شده، استتار، نفوذ و فنون دیدبانی مهارت داردهای پنهانتکنیک

های که با استفاده از تاکتیک کننده نیروها، فرد یا تیم کوچکی هستندتیراندازان یا تقویتتک

                                                                        
1- Sniper 
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که یک نیروی بزرگ قادر به انجام  دشمن وارد کنندتوانند همان تلفات زیادی را به ویژه، می

: 1395، پورسامداداشی و ) اندرا نیز داده 1«ارتش دونفره»رو به ایشان لقب آن است. از این

117.) 

هایی ها و فعالیتتیرانداز به همه اقدامعملیات ضد تک :2تیراندازیعملیات ضد تک

تیرانداز دشمن هنگامی که در معرض شلیک او ماندن از تکشود که به منظور مصوناطالق می

نمودن و کاهش آثار آن، تیرانداز، خنثیگیریم یا در امان ماندن و فرار از خطر تکقرار می

یابی، شناسایی و کشف موضع وی، فریب، مقابله یا به دیدبانی دقیق و اصولی به منظور هدف

 شودگیرد را شامل میردن او انجام میبتیرانداز دشمن و از بیندام انداختن و انهدام تک

 (.21: 1394کشتدار و همکاران، )

هنری که شامل اصول و قواعد کار بوده و با عمل و پیروی از آن  تیرانداز:تاکتیک تک

 (.1390پور، غالمعلی) تیرانداز قادر به اجرای موفق مأموریت خود استتک

تش کم و دقت و قدرت آتش باال که ای انفرادی با حجم آاسلحه تیرانداز:سالح تک

 (.1390پور، غالمعلی) تیرانداز در اجرای مأموریت او استدهنده اصلی تکیاری

 تیراندازهای تکمأموریت سالح

دادن پریسکوپ ها برای مورد اصابت قراراز این سالح مأموریت اصلی.

 ین و خلبان بالگردهازرهی، آنتن رادارهای تجسسی، توربین، النچر و شیشة کابخودروهای

ساحلی، سنگرهای دیدبانی، نفرات ارشد دشمن با پوشش ضدگلوله  کوپترها(، شناورهایهلی)

 .شوداستفاده میو خودروهای فرماندهی 

 ةسوخت، سایر خودروهای منطق توان علیه تانکرهایها میاز این سالح مأموریت فرعی.

 تیراندازهای دشمن،زهای دشمن، تکمهمات، انبارهای سوخت، چتربا نبرد، انبارهای

ها، دیگر چیسیمنبرد مانند بی پرواز پایین و سایر نفرات مؤثر در میدان هواپیماهای با سقف

 (.5: 1393نا، بی) فرماندهان و... مورد استفاده قرار داد

                                                                        
1- Army Doubles 

2- Counter- sniper 
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 تیراندازیتاریخچه تک -2

برخوردار  مؤثرو  یقدق یراندازیت ییکه از توانا اندبوده یافراد یشههم یخدر طول تار

اغلب  یکن. لاندکردهخاص هدف خود را شکار  یزانم یکبه  یو با هر سالح اندبوده

 یآکادم یچبودند و ه یافتهتجربه به آن دست  اساس بردر طول زمان و  یا یمادرزاد صورتبه

صد از صفر تا  تیراندازتک یک یتترب یوجود نداشت که حاصل آن آکادم یقیدق یراندازیت

توسط استادکار  یباز یمجسمه چوب یک یدرخت خشک و خال یکاگر از  یباشد. به عبارت

 چنینایندوم  یتا زمان جنگ جهان یپاسنا ینهدر زم شودمیخورد و مجسمه ساخته یتراش م

به  یافراد یبه صورت خودآموز و تجرب اغلبوجود نداشت و  یبه صورت امروز یتیقصد و ن

 یفهانجام وظ تیراندازتکخاص به عنوان  یهانتخاب شده و بدون آموزشا تیراندازتکعنوان 

 عمالًشدند که  یتبه وجود آمدند و ترب یپرهاییاسنا یآلمان ناز یبا راهکارها یکنل .کردندیم

کردن گیرینزم ییکه با توانا خصوصبه .داشتند یاتیارزش عمل یزن یروگردان ن یکگاه تا حد 

را به نحو  یگردان پدافند یککار  ایحرفهو استتار  یقدق یهایکبا شلدشمن تنها  یهاگردان

 ینمهاجم یشرویبه کاهش سرعت پ یهمچون نورماند یاتیدادند و در عملیاحسن انجام م

 یکه به معنا 1اسنایپ کلمه .شدند تیراندازهاتکبودن استفاده از  یکیو تاکت یتسبب معروف

سرباز  یکبار توسط  یناول ،باشدمی( یفیدشمن )توص یوبه سمت ارد ینگاهاز کم یرانداختنت

از  ییراندازت یرانداز،تک ت) 2اسنایپر اصطالح یول .به کار رفت 1770در هند در سال  یتانیاییبر

ماهر و  یراندازیشد که در تیاطالق م یبه کار رفت که به کسان 1824بار در سال  یناول ،خفا(

 .دادندیم ،ماهر بودند یراندازانت کهیرا به کسان 3رپ شوترشا و تا آن زمان لغت باشندمیتک 

شد و به یاستفاده م 1801 یهاسال یدر حوال یسیانگل یهادر روزنامه شارپ شوتر کلمه

در اروپا مصطلح  شارپ شوترلغت  ،گرددیر فراگ یپراسنا یقبل از آنکه اصطالح امروز یعبارت

 (.1393ابراهیمی، ) استشده یداده م ،انداهر بودهم یراندازیکه در ت یبوده است و به کسان

                                                                        
1- Snipe 

2- Sniper 

3- sharp shooter 
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 تیراندازی کشورهای مختلف جهانهای تکانواع سالح -3

خود را  تیراندازتکهای چندین کشور مانند ایاالت متحده، سیستم ساخت اسلحه

که از  شده است برداریکپیدر سراسر دنیا به فروش رسیده یا  هاسالحاند. این گسترش داده

 توان به موارد زیر اشاره نمود:ها میه آنجمل

ریش و تارتش ا تیراندازتک(، سالح جدید SSG 69) گونشارف شوتزن . ریشتا الف(

 69است.  موجود 7.62  ×51با کالیبر  243این اسلحه به اندازه  .چندین کشور دیگر است

SSG ،عبه تیر گردنده دارد. یا ده ج گردنده تیرو پنج  کندمیکه با عمل دست شلیک  ایاسلحه

تواند چندین بار تک گلوله، شلیک کند. است که می ایاسلحه. شودمیبا خشاب تغذیه 

از جنس سخت، لوله سنگین با شمع قلمی،  شدهساختهاز: چکش  عبارتندبارز آن  هایویژگی

 که از لحاظ طولی قابل تنظیم و کشش است و شیاری طولی و متحرک دارد که دوجدارهماشه 

و  6با قدرت  کاهلز ZF - 69از تلسکوپ  گیرینشانهسیستم  قرار گرفته است.آن بر باالی 

به طور دائم برای استفاده ضروری به  هامگسکفلزی تشکیل شده است که این  هایمگسک

مجهز است که برای  کنندهجبراناسلحه چسبیده است. تلسکوپ به یک سیستم داخلی 

بندی شده است. خطوط شبکه نوری تلسکوپ از متر، درج 800فاع تا ارت شدهشلیک هایگلوله

ضربدری منقطع تشکیل شده است. مجموع وزن اسلحه  هایرشته(( معکوس با Vیک ))

اینچ دارد  59/25به طول  ایلولهپوند است. این اسلحه،  14/10خشاب و تلسکوپ در حدود 

رعت شلیک گلوله از دهانه تفنگ . سشودمیاینچ  88/44که مجموع طول آن چیزی در حدود 

اینچ در متر است  RWS ،75/15فوت است. دقت این اسلحه در مسابقات  819/2در هر ثانیه 

 .(297: 1382)دهقانی سانیچ، 

با برد بلند،  یاست انفراد یسالح یراشتا یراندازتتفنگ تکر: تیرانداز اشتایسالح تک

که با دست مسلح و با هوا خنک  ودکارخغیر دور، هایمسافت یبرا یشساخت کشور اتر

بوده  یچرخش یتیدو وضع آتش یمتنظ دستگاه یو دارا گرددیم گذاریذخیرهتک تک شود،یم

شده و  یانآن نما یرنگ روقرمز ینقطهعالمت  ،آتش باشدسالح به  ی)ضامن و آتش( که وقت

بوده  یآن از نوع ضربتۀ چکانند هدستگا .باشدیعالمت پنهان م ینا ،ضامن باشدسالح به  یوقت



 1399، بهار و تابستان 1، شماره اول، سال پژوهش های علوم نظامیدوفصلنامه علمی  
 

 

112 

 یک یسالح دارا ین. اباشدی( مین)دورب تلسکوپی یرونوع دستگاه نشانه یک یو دارا

 (.4: 1385)زمانی و همکاران،  باشدیم یزاستاندارد ن ییهدوپا

 تیرانداز اشتایر(: سالح تک1) شکل

و ترکیب اسلحه  استفادهقابلمهم  هایویژگیها، یلیئاسرا .اسراییل ب( رژیم غاصب

mm 62/7GALIL   تأمین نیازشان  منظوربهکرده و ساخت این نوع اسلحه را  برداریکپیرا

 هایسالحشبیه ، 62/7*51 اندازهگسترش دادند. اسلحه گلیل به  تیراندازتکبه اسلحه 

اب تغذیه مخزن فشنگ گردنده دارد و با خش 20 ،کندمیاتوماتیک است. با استفاده از گاز عمل 

، شوندمیتعدیل و تنظیم  تیراندازتکاستفاده  منظوربهویژه که  هایتفنگ. همانند اکثر شودمی

همراه با صداگیر باشد که مادون  تواندمیلوله اسلحه مجهز به مانع ضدانعکاس نور است که 

فحه از: دسته پیستول، کامالً قابل تنظیم، ص عبارتند. مشخصات اسلحه کندمیصوت شلیک 

قابل تنظیم که در عقب قسمت  دوپایه، ماشه دوجداره و برگشتقابلمانع اصطکاک الستیکی 

اسلحه از یک تلسکوپ یک  گیرینشانهجلویی و انتهایی اسلحه نصب شده است. سیستم 

اینچ طول دارد و  98/43و مگسک فلزی ثابت تشکیل شده است. اسلحه  6وجهی با قدرت 

ه این لوله فاقد مانع ضدانعکاس نور است. وزن اسلحه با دو پایه، اینچی دارد ک 20 ایلوله

 .(300: 1382)دهقانی سانیچ، پوند است  64/17اسلینگ، تلسکوپ و خشاب پر در حدود 

 M21و M22 هایمدلارتش آمریکا،  تیراندازهایتک سالح آمریکا. ایاالت متحدهج( 

SWS شامل  تیراندازتک هایالحستولیدات قبلی  ،است. همراه با کشورهای دیگرM21  و
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MIA - EZ  وMI  دیگر سیستم شودمیفراگیر استفاده  طوربههنوز هم در خارج از کشور و .

است که  A1 4 M، کردندمینیروهای نظامی آمریکا استفاده  تیراندازهایتکتسلیحاتی که 

 هایسالحع خاص و همچنین نو دهندمیقرار  استفاده موردتفنگداران دریایی نیز آن را 

 تیراندازتک ایاسلحه، 0A1 4Mسلحه ا. 82و مدل برت  RIA 500نظیر: مدل  تیراندازتک

مخزن خشاب درونی گردنده دارد و  5. کندمیبراساس برگه ناظم آتش است که با دست عمل 

است. مطابق با استانداردهای تسلیحات ناتو این اسلحه به  mm 51×  62/7 اندازه آن

 23Mو  24M هایتلسکوپمجهز است که مانند  10ثابت ))یونر تیل(( با قدرت تلسکوپ 

اینچی دارد و  24 ایلولهاینچ طول دارد و  43/ 97. این اسلحه کندمیهدف نامشخص را دنبال 

: RAI 500مدل  متر است. 800پوند است. حداکثر برد مؤثر آن  25/14وزنش در حدود 

 50، تک گلوله است و جای کالیبر دارد. کندمیا دست شلیک است که ب تیراندازتک ایاسلحه

کامالً قابل تنظیم و  ایپایهاینچی، نازک محرک آزاد دارد و دو  33، لوله سنگین ایقهوهفشنگ 

کننده هارمونیک است که ارتعاشات لوله . اسلحه مجهز به موازنباشدمی 92/29وزن کل اسلحه 

. یک کندمیکار  زنیپسکه براساس عملکرد  تیراندازتکه : اسلح82. برت مدل کندمیرا کم 

 هایسالحشبیه  ایاسلحه. شودمی((. با خشاب تغذیه Lبه صورت )) جابجاییقابل  جعبه

روزنه  6اینچی آن به درپوش که  9/36دارد. لوله نازک  ایقهوه 50اتوماتیک است که کالیبر 

 ایپایه. این اسلحه، کندمیدرصد کم  30د مجهزاست که قابلیت ارتجاعی را در حدو ،دارد

 M 60چیزی که با مسلسل  هرگونهیا  M 82بر روی سه پایه  تواندمیقابل تنظیم دارد و 

اینچ است و وزنی در  9/65هماهنگ باشد، نصب شود. دسته آن پیستولی است. طول اسلحه 

فلزی  هایمگسکدون این اسلحه، شامل یک تلسکوپ ب گیرینشانهدارد. سیستم  9/32حدود 

اینچی وصل شود.  1 هایحلقهدیگر با  هایتلسکوپاست. تلسکوپ ممکن است منطبق با 

: 1382باشد )دهقانی سانیچ، میفوت  849/2سرعت شلیک گلوله از دهانه آن در هر ثانیه، 

303). 

ار در اختی mm 54*62/7 با کالیبر نوفخوبی به نام دراگو تیراندازتکاسلحه  .روسیهد( 

 10. کندمیاتوماتیک است که با گاز کار  هایسالح، شبیه SVDها قرار دارد. اسلحه روس
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های فلزی است اسلحه مجهز به مگسک این. شودمیجاعبه گردنده تیر دارد. با خشاب تغذیه 

. همچنین این کندمیاست که با باطری کار برابر  4با قدرت  PSO -1 تلسکوپی دوربینو 

 نیروهایکند. این اسلحه را  ردیابیمنبع اشعه مادون قرمز را  تواندمیپی دارد که اسلحه متاسکو

دارد که انگشت شست در آن قرار  ایحفرهکنند. مسلح سابق عضو پیمان ورشو استفاده می

  خشاب گردنده، وزنی در حدود 10و دستگیره پیستولی دارد. همراه با تلسکوپ و  گیردمی

است. سرعت شلیک از  62cm اشلولهو طول  است 5/122cm آنپوند دارد. طول  64/9

: 1385نا، بی) متر است 800فوت است و حداکثر برد مؤثر آن  722/2دهانه آن در هر ثانیه 

10.) 
 

 
 

 تیرانداز دراگونوف(: سالح تک2شکل)

 های جهانتیراندازان ارتشسازمان تک -4

ت بوده و نیز در سایر نیروهای نظامی و های جهان متفاوتیرانداز در ارتشسازمان تک

ها، ها و ارتشباشد. در برخی از سازماننظامی همچون گروه تروریستی داعش موجود میشبه

شده است که در این حالت، همه وظایف تیراندازی سازماندهیتنها یک نفر در سازمان تک

 تخصصی.اً نیمهپذیرد، البته در حد کم و تقریبتخصصی توسط همان فرد انجام می
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 تیراندازینفره تک(: نمایش سازمان تک3شکل)

تیراندازان یک نفر های حاضر با گروه داعش، اکثر سازمان تکبه عنوان مثال در درگیری

زند و کند و مسافت خود تا هدف را تخمین میباشد که در آن واحد منطقه را دیدبانی میمی

نماید. البته در سازمان ند و به سمت آن شلیک میکروی میزمان بر روی هدف نشانههم

تیرانداز نیروهای سوری نیز در این نبرد یک نفر مشخص شده است. در برخی دیگر از تک

بان و دیگری شان شامل دو نفر یعنی یکی دیدهتیراندازیهای تکها، تیمها و ارتشسازمان

بان در طرفین؛ یکی راست و از دو دیدهتیراندازی باشد. حالت سوم، تیم تکتیرانداز میتک

تر، منطقه را به صورت زمان و به صورت تخصصیدیگری سمت چپ منطقه را به صورت هم

تیرانداز نیز در وسط منطقه، دهند و تکوجب مورد دیدبانی قرار میبهشطرنجی و وجب

ندازان یا تیرابنابراین تک دهد؛های کشف و پیدا شده را، مورد اصابت قرار میهدف

توانند های ویژه، میکننده نیروها، فرد یا تیم کوچکی هستند که با استفاده از تاکتیکتقویت

همان تلفات زیادی را به دشمن وارد نمایند که یک نیروی بزرگ قادر به انجام آن است. از این 

 (.39: 1394کشتدار و همکاران، ) اندرو به ایشان لقب ارتش دونفره را نیز داده
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 تیراندازی(: نمایش سازمان دونفره تیم تک4شکل)

، دختر روس، به عنوان "نورا"توان به معروف داعشی می تیراندازانبه عنوان مثال از تک

از مهم اشاره کرد که گروه تروریستی داعش در فلوجه تیراندازانتک ترینخطرناکیکی از 

 گرفتی به این شهر، تحت تعقیب قرار ترین عناصری است که به محض ورود نیروهای عراق

 (.1395 خرداد 30العالم، )

 تیراندازان دشمنتیرانداز علیه تکعملیات ضد تک -5

یافتن محل  تیراندازان دشمن.های کشف و شناسایی محل تیراندازی و تکالف( روش

است، تیرانداز ترین موضوعات عملیات شکار تکتیراندازان نیروهای دشمن یکی از مهمتک

بردن وی، مستلزم کشف و تعیین محل که الزمه هرگونه عملیات برای مقابله و از بین چرا

یابی، میزان و نحوه استفاده یا عدم استفاده از استتار و پایبندی تیرانداز دشمن، اساس هدفتک

باشد. حال اگر خواسته باشیم در عملیات وی به رعایت اصول تاکتیکی یا عدم رعایت آن می

ها و تیرانداز دشمن موفق باشیم، الزم است تکنیکتیرانداز و کشف موضع تکتک دض

های استتار را شناخته و عمالً با بررسی دقیق منطقه عملیات، مترصد آن باشیم تا هریک روش

بندی تیرانداز دشمن را کشف و او را از پای در بیاوریم. در یک تقسیماز خطاهای تاکتیکی تک

هایی قابل استفاده است تیراندازی روشکشف و شناسایی محل تیراندازی و تکعملیات  ،کلی

 توان به موارد زیر اشاره نمود:که می

توان به حرکت، رنگ، سایه و نور، در بررسی عوامل تشخیص یا کشف استتار که می -1

شاره نمود و صدا، نمونه یا الگو، بافت یا زمینه، شکل هندسی، دما و انعکاس امواج روی رادار ا
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 توان به عدم استتار یا استتار ناصحیح، در افق قرار گرفتنهای تاکتیکی معمول میدر اشتباه

خط رأس جغرافیایی(، نور سیگار در شب، دود سیگار در روز، آتش دهانه سالح در شب، )

انعکاس نور عدسی دوربین، قوطی غذای دورافتاده، سایه بدن و یا هرگونه موردی که جلب 

 جه نماید اشاره نمود.تو

توان به تیرانداز دشمن میهای احتمالی وجود موضع و سنگر تکدر بررسی مکان -2

ها، دار کنار رودخانه، ساحل رودخانههای شیبها و زمینها، تپهمواردی چون: پشت بوته

و  باز، هر ساختمان مرتفعها، هر ساختمان یا اتاق تاریک، هر پنجره نیمهجنگل، ساختمان

ها، هر منفذ و سوراخ روی دیوارهای منطقه آلوده، مشرف، هر حرکت غیرطبیعی در ساختمان

که امکان مخفی شدن وی وجود  ها، وسایل نقلیه و یا هرجای دیگربام ساختمانزیرزمین، پشت

 اشاره نمود. ،دارد

ناشی از تیراندازان دشمن با دیدبانی دقیق آثار محل تیراندازی و تک ،یابیدر هدف -3

بندی شنیدن صدای شلیک، گرای برگشت و صدا یا نور شلیک گلوله عبارت است از: مثلث

ناشی از شلیک از دو مکان جداگانه، تأخیر صدای شلیک و رد شدن )صفیر( گلوله، نور، برق 

دهانه یا آتش دهانه سالح، دود ناشی از شلیک گلوله، گردوغبار و خاک ناشی از زیر لوله 

های اطراف محل تیراندازی، جابجایی هوا و گرمای ناشی از شلیک گلوله و گرای تهسالح یا بو

 برگشت و سمت معکوس محل اصابت گلوله.

های تیراندازان نیرودر استفاده از تجهیزات خاص جهت کشف محل تیراندازی و تک -4

شف دوربین کننده بومرنگ، دوربین لنزیاب )برای کتوان به سامانه و دستگاه کشفدشمن می

های کشف نور و پرتو مادون قرمز و ماوراءبنفش، بانش(، دوربینتیرانداز دشمن و دیدهتک

تیرانداز و سیم و تجهیزات الکترونیکی تکهای انتشار امواج بییابهای حرارتی، مکاندوربین

 یاب قابل حمل اشاره نمود.رادارهای مکان

توان به استفاده از دشمن در صحنه نبرد میتیراندازان در انجام عملیات فریب تک -5

خود، ماکت، ایجاد مواضع فریب و پشتی، کالهدادن کولههای فریبنده چون: آیینه، حرکتهدف

 ها اشاره نمودپوششی، استفاده از تاکتیک فریب، آتش فریبنده، تاکتیک قطع و وصل آتش و تله

 (.71- 66: 1394کشتدار و همکاران، )
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در همه تیراندازان دشمن. ت در مقابل اصابت تیر و خطر تکب( نحوه محافظ

ها )چه در نبردهای منظم، نامنظم یا ناهمطراز، نیابتی و ... یا در هرگونه عملیات چه جنگ

آید که در معرض اصابت گلوله ها به عقب( اغلب مواردی پیش میآفندی، پدافندی یا حرکت

بنابراین برای کاهش  گیریم؛مورد هدف قرار می شویم وتیرانداز دشمن واقع میو شلیک تک

ها و عملیات تیرانداز، الزم است اقدامآثار یا مصون ماندن از تیرهای دشمن و رهایی از تک

شود، بلکه همه افراد خاصی را انجام دهیم. این امر صرفاً طیف افراد خاصی را شامل نمی

 گیرد؛و تخصصی که دارند در برمیموجود در صحنه نبرد و عملیات را با هرگونه سالح 

تیراندازان تیراندازی را علیه تکتک ای توانایی انجام عملیات ضدبنابراین الزم است هر رزمنده

دشمن داشته باشد یا حداقل بتواند از صحنه نبرد جان سالم بدر برد و از مهلکه بگریزد. این 

باشد و همه را شامل ترده میتیراندازی که بسیار فراگیر و گسبخش از عملیات ضد تک

شود. تنها با در نظر داشتن و رعایت اصولی چند و مالحظاتی محدود، نتیجه بسیار مهم و می

ساز به دنبال خواهد داشت که عالوه بر حفظ جان افراد و کاهش تلفات، حفظ سرنوشت

رو، د داشت. از ایندنبال خواهداشته و قطعاً برتری و پیروزی نبرد را بهتمامیت نیرو را در بر

تیرانداز را به نحو شایسته محقق نماییم و دشمن را از نیل اگر خواسته باشیم عملیات ضد تک

باشد خودی و از بین بردن رزمندگان ما مینمودن تلفات بهبه هدف خود که همانا وارد

تیراندازان دشمن منصرف سازیم، سه اصل کلی عملیات محافظت و مصون ماندن از تک

اگر دیده شدیم و مورد هدف واقع شدیم و در معرض »؛ «چگونه دیده نشویم؟»مواردی چون: 

تیر و گلوله دشمن قرار گرفتیم، چگونه آن را خنثی نموده و آثار آن را کاهش دهیم و به 

باشند، ، می«همرزم خود را چگونه از مقابل تیر دشمن خارج کنیم؟»و  «حداقل ممکن برسانیم؟

تیراندازان داعشی او را بیشتر مورد هدف قرار ندهند و خودمان نیز به واسطه کبه نحوی که ت

 (.123-122: 1394کشتدار و همکاران، ) نجات وی در معرض اصابت قرار نگیریم



 های ناهمطرازتیراندازان دشمن در جنگتیرانداز علیه تکهای عملیات ضد تکتاکتیک 

119 

 تیرانداز دشمن(: یک نوع سالح تک5شکل)

تیراندازان ماندن از آسیب و خطر تکضرورت و اهمیت عملیات محافظت و مصون -1

ماندن از آسیب و تیراندازی، عملیات محافظت و مصونتک . رکن اساسی عملیات ضددشمن

باشد و این عملیات، چگونگی در امان ماندن از اصابت تیر و شلیک تیرانداز میخطر تک

تیراندازان داعشی مصون ماندن از آنهاست؛ چرا نماید. الزمه مقابله با تکتیرانداز را بیان میتک

بنابراین  توانیم انجام دهیم؛طقه و عملیات سالم نمانیم؛ دیگر هیچ عملیاتی نمیکه اگر در من

تیراندازی، عملیات محافظت و مصون ماندن از تیراندازی تک ترین بخش عملیات ضدضروری

کار کنیم که در باشد. مصون یا در امان ماندن یعنی اینکه اوالً چهتیراندازان دشمن میو تک

تیرانداز قرار نگیریم؟ مورد اصابت واقع نشویم. ثانیاً اگر خود یا سایر تکمعرض دید و تیر 

تیرانداز دشمن فرار نموده همرزمانمان مورد اصابت قرار گرفتیم، چگونه از مهلکه و خطر تک

 و خود را از مرگ برهانیم، یا آثار شلیک یا اصابت را کاهش دهیم.

تیراندازان دشمن. الف( و خطر تکبندی کلی عملیات محافظت از آسیب تقسیم -2

تیرانداز دشمن )رعایت جادوی استتار(، ب( عملیات ماندن در مقابل دید تکعملیات مخفی

تیرانداز دشمن )اختفا و پوشش، رعایت اصول پدافند غیرعامل(، ج( محافظت در مقابل تیر تک

مکان ثابت یا سنگر  تیراندازی دشمن هنگام استقرار درنمودن عملیات تککاهش آثار خنثی

تیرانداز هنگام حرکت، جابجایی و پیشروی با نگهبانی، د( پیشگیری از خطر و آسیب تک

استفاده از مواردی چون تأمین، عملیات آتش و مانور، پوشش حفاظتی، رعایت اصل پراکندگی 
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تیرانداز یا العمل مناسب هنگام مورد هدف تکو( عکس بینی مسیر و موضع بعدیو پیش

پناه، ایجاد پرده دود و گرفتن با رعایت خونسردی، اتخاذ سریع جانیراندازی دشمن قرارت

انتخاب موضع بعدی. ه( انجام عملیات نجات افراد مورد اصابت قرار گرفته موجود در معرض 

 (.132-133: 1395، پورسامداداشی و ) تیراندازان دشمن با غلبه کردن بر احساسات خودتک

های امروزی دیگر جایی در جنگتیراندازان دشمن. بله و شکار تکج( عملیات مقا

زنند. یک های ناهمطراز حرف اول را میهای کالسیک مبارزه وجود ندارد و جنگبرای روش

 کردن طرف مقابلتواند در محلی دور از درگیری با خونسردی کامل به نابودتیرانداز میتک

شود. بهترین راه طرف مقابل بسیار گران تمام می دشمن( بپردازد که در این صورت برای)

تیرانداز دشمن آموزش تیراندازانی است که برای شکار تکمقابله با این اوضاع، استفاده از تک

تیرانداز باید زبده و کاراتر از دشمنش باشد که در غیر این تک اند. در این صورت این ضددیده

های شکار، مقابله و انهدام ها و روشبه تاکتیکصورت او هم شکار خواهد شد. در اینجا 

 تیراندازان دشمن اشاره خواهد شد:تک

ترین ترین و فنیصرفهتیرانداز: در این نوع عملیات که مقرون بهتیرانداز علیه تکتک -1

تیراندازان دشمن باید از برای مقابله با تک ،باشدتیرانداز دشمن مینوع مقابله با تک

های مشابه دشمن را دیده و زان خودی استفاده نمود؛ چرا که او آموزشتیرانداتک

های های وی و نیز تاکتیکتر با تاکتیکشناسد و از این مهمهای او را دارا بوده و میتوانمندی

 باشد.مقابله با آن آشنا می

با  تیرانداز: در این نوع عملیات کههای شکار تکآتش و درگیری و استفاده از تیم -2

استفاده از اجرای عملیات رزمی و زمینی و با اجرای تاکتیک آتش و مانور، آتش و حرکت و 

نمودن محل های مختلف )هجوم، تأمین، پشتیبان و احتیاط(، برای خاموشنیز استفاده از تیم

 شود.تیرانداز دشمن انجام میتیراندازی یا تک

ها: استفاده های سنگین و موشکنی سالحهای مستقیم و منحانهدام با استفاده از آتش -3

نمودن، همچنین محدود یا توقف موقت زن اغلب برای خنثی یا مختلهای منحنیاز سالح

باشد. الزم به ذکر است که از مهمات فسفری و دودزای این تیرانداز یا موضع آتش میتک



 های ناهمطرازتیراندازان دشمن در جنگتیرانداز علیه تکهای عملیات ضد تکتاکتیک 

121 

شود. از دشمن استفاده میتیراندنمودن دید تکها با ایجاد پرده دود برای کم یا محدودسالح

ها هنگامی بیشتر مورد های سنگین و موشکهای مستقیم و منحنی سالحضمناً استفاده از آتش

تیرانداز دشمن را یا موضع آتش را گیرد که صرفاً خواسته باشیم از دور تکاستفاده قرار می

 منهدم، خنثی یا محدود نماییم.

یک از های انفجاری: هنگامی که با هیچتله مقابله با استفاده از تیم تخریب و -4

تیرانداز یا موضع شلیک و آتش دشمن فراهم های مذکور امکان انهدام و مقابله با تکروش

های انفجاری نسبت به انهدام و از بینهای تخریب و استفاده از تلهتوان با اعزام تیمنباشد، می

 .تیرانداز دشمن اقدام نمودبردن موضع آتش و تک

روانی: در برخی موارد با انجام جنگ روانی و ایجاد  ایجاد رعب و وحشت و جنگ -5

 ها را خنثی یا غیرفعال کرد.تیرانداز دشمن مقابله نمود و آنتوان با تکرعب و وحشت می

های عملیات در شب و شبانه: با استفاده از مزیت غافلگیری با استفاده از رزم -6

تیراندازان دشمن و موضع آتش را با رخی موارد عملیات مقابله با تکتوان در بغافلگیری می

 (.165الی  162: 1394کشتدار و همکاران، ) استفاده از رزم شبانه مورد اجرا گذاشت

 های شهری و ویژهتیراندازی در محیطهای کلی عملیات ضد تکفن و تاکتیک -6

های عمده این نوع ها و روشتیرانداز و تاکتیکتک اساساً، اصول کلی عملیات ضد

های مختلف جغرافیایی معمولی یا خاص )ویژه( ثابت و مشترک عملیات در همه محیط

ها و شرایط گوناگون وجود باشند؛ اما برخی مالحظات اجرایی خاص هریک از این محیطمی

ا موجب دارد که اگر مورد توجه ویژه قرار نگیرد، چه بسا نتیجه الزم و مناسب اخذ نشده و ی

شود که با توجه تیراندازی در آن شرایط و محیط خاص میشکست نسبی یا کامل عملیات تک

های حاضر بین رزمندگان اسالم و نیروهای تکفیری و تروریستی داعش در محیط به درگیری

 نماییم:شهری، در اینجا به موارد زیر اشاره می

در محیط شهری: باید به تیراندازان دشمن های کشف و شناسایی تکراه -6-1

های ساختمانی با دید متفاوتی نسبت به دیگر مناطق جغرافیایی شهر و محیط تیرانداز درتک

نگاه کرد. این نکته بسیار مهم است که مناطق ساختمانی در ارتفاعات بهترین مکان برای 
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ر و نامرئی در بانی، تأمین و مراقبت مستمهای دیدهتیرانداز است. برقراری پستاستقرار تک

 باشد.تیراندازان دشمن میهای کشف و شناسایی تکتیرانداز از بهترین راهمنطقه آلوده به تک

تیراندازان دشمن در محیط شهری: از جمله این های در امان ماندن از خطر تکراه  -6-2

 غیرعامل )استتار، اختفا و پوشش(؛ حرکت موضع به توان به رعایت اصول پدافندها میراه

تیراندازان دشمن؛ عدم شدن به مکان آلوده به تکموضع رزمندگان خودی در هنگام نزدیک

 گلوله اشاره نمود.خود و جلیقه ضدهای آشکار؛ پوشیدن کالهحضور در دیدگاه

تیراندازان دشمن در محیط شهری: از بردن تکدام انداختن یا از بین های بهراه  -6-3

توان به استفاده از اصل غافلگیری در برخورد ندازان دشمن میتیراهای به دام انداختن تکراه

بردن تیرانداز دشمن، عدم استفاده از تعداد زیاد عناصر خودی برای کشف و از بینبا تک

های تیرانداز دشمن و اجرای آتشنمودن مکان کلی تکتیرانداز دشمن، مشخصعناصر تک

تیرانداز دشمن منتهی به ساختمان آلوده به تک هایمحدود جهت برهم زدن تمرکز او، بستن راه

تیرانداز دشمن با هدف شدن به ساختمان تکجهت قطع پشتیبانی از وی، تالش برای نزدیک

تیرانداز دشمن و های متصل به ساختمان آلوده به تکبامکاهش قدرت مانور او، نفوذ از پشت

تیرانداز منظور کشتن تک)به رگبار بستن( بهکارگیری مشق سریع یورش به آن از باال و نهایتًا به

 (.212الی  179: 1394کشتدار و همکاران، ) اشاره نمود
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 تیراندازان دشمن در جنگ ناهمطرازهای مقابله با تکمدل تحقیق: تاکتیک

 روش تحقیق
. با توجه به ماهیت موضوع و در مسیر پاسخگویی به استاین تحقیق از نوع کاربردی 

تحلیلی جهت بررسی موضوع استفاده شده است.  -قیق از شیوه و روش توصیفیاین تح سؤال

تحلیلی عبارت است از اینکه محقق عالوه بر تصویرسازی آنچه هست به -روش توصیفی

پردازد. محقق برای تشریح و تبیین دالیل چگونه بودن و چرایی وضعیت مسأله و ابعاد آن می

گاه از طریق جستجو در گاه استداللی محکمی دارد. این تکیهتبیین و توجیه دالیل، نیاز به تکیه

روش و  (.71: 1394نیا، حافظشود )میها فراهم ادبیات و مباحث نظری تحقیق و تدوین گزاره

اسنادی و منابع اینترنتی و  –ای ها نیز به شیوه کتابخانهابزار گردآوری اطالعات و داده

د. لذا در این روش با مطالعه چندین کتاب، مقاالت و باشگزارشات حاصله از صحنه نبرد می

های مقابله تاکتیک

تیراندازان با تک

 دشمن

تاکتیک استفاده 
های از تیم

های تخریب و تله
 انفجاری

یجاد تاکتیک ا

رعب و وحشت 

 یجنگ روانو 

تاکتیک استفاده از 
های مستقیم و آتش

های منحنی سالح
 سنگین و موشک

تاکتیک غافلگیری 

با استفاده از رزم 

 شبانه

 

تیرانداز تاکتیک تک

 تیراندازعلیه تک

تاکتیک آتش و 
درگیری و استفاده 

های شکار از تیم
 تیراندازتک
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جستجو در فضای اینترنت و نیز استفاده از گزارشات صحنه نبرد در سوریه و عراق اطالعات 

تحلیل محتوای  صورتبهها وتحلیل دادهیهتجزآوری گردیده و سعی شده است، مورد نیاز جمع

 داده شود. تحقیق پاسخ مناسبی سؤالکیفی صورت پذیرد و به 

 های تحقیقوتحلیل یافتهتجزیه
 یهعلتیراندازی های کلی عملیات ضد تکتاکتیک»با توجه به پرسش این تحقیق یعنی 

گویی به این پرسش، و در راستای پاسخ« ؟های ناهمطراز چیستدشمن در جنگ تیراندازانتک

ه سوی دوران جدیدی از ما را ب ،های مدرنجنگوتحلیل نمود که؛ گونه تجزیهتوان اینمی

سابقه هستند. لذا شناخت دهند که از لحاظ دامنه و هم از لحاظ ابعاد بیتحوالت سوق می

که برای اتخاذ چنین  چرا ،الزم است مدرنهای در جنگ ناهمطرازیتعاریف ناهمگونی و 

و ی آشنا شد و روش جنگ دشمن را تحلیل طرازهای ناهمای، باید با مفهوم و ویژگیشیوه

ریزی نمود. البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که کارهای مناسب را طرحمتناسب با آن راه

جویان همواره چنین جنگی، یک جنگ نو و تازه نیست، بلکه در طی قرون متمادی، جنگاین

کردن و اجتناب از اعمال قدرت دیگری در به دنبال راهی برای استفاده از روشی برای خنثی

اند و در هر با تکیه بر نقاط قوت خود علیه نقاط ضعف دشمن بوده همدیگرلیه ها عجنگ

جدید است و باید به آن  آنچهاما  ؛جستندهمواره سود می طرازگوشه و کنار دنیا از راهبرد ناهم

های چنین ویژگیو هم طرازهای ناهمهای جدید جنگها و تاکتیکویژگی ،توجه داشت

هایی خاصی برخوردار بوده و نیازمند از ویژگی طرازکه جنگ ناهم راباشد. چی نبرد میصحنه

ی عملیات و نبرد است. جنگ گیری راهبردی برای کسب موفقیت در صحنهیک تصمیم

تبلیغاتی یا جنگ  ةاطالعاتی، حمل ةهای گوناگونی را در بربگیرد، حملتواند جنبهمی طرازهمنا

توان به موارد زیر می طرازهای ناهمهای جنگویژگی ترینروانی و یا حتی اقتصادی و از مهم

تاکتیکی و راهبردی(، )بودن غافلگیرانهبودن، مدتکوتاهاشاره کرد: تکرارپذیری، 

جویان، نبرد مشخص نداشتن، نامشخصی و نامعینی جنگ ةبودن، صحن بینیپیشغیرقابل

زدن دقیق عملیاتی، داشتن نداشتن ابزار و فناوری مشخص، فضای مانور زیاد داشتن، ضربه

باشند. می طرازهای مؤثر در نبرد ناهمواحدهای اجرایی و رزمی کوچک که همه از مؤلفه
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بودن خود نوعی  همطرازبا صفت نا طرازتوان چنین بیان نمود که جنگ ناهمبنابراین می

ای هو در راستای مبحث تاکتیک دهدهای درگیر در جنگ را نشان میناهمگونی میان طرف

ها ترین روشتوان اینگونه بیان نمود که یکی از کاربردیتیراندازی در جنگ ناهمطراز میتک

باشد. تیراندازی میتیراندازی دشمن در جنگ ناهمطراز، عملیات ضدتکدر مقابل عملیات تک

این عملیات اینگونه باشد. تیرانداز؛ عملیاتی با چارچوب و روش خاص میعملیات ضد تک

های ویژه از جمله؛ کشف استتار، بررسی مواضع و سنگرهای ابتدا با توجه به شاخصاست که 

تیراندازان دشمن را شناسایی و با توجه به احتمالی تیراندازی، دیدبانی و ... محل تک

ین، عملیات آتش و مانور و ... تأمشدن، عملیات محافظت، های خاص از جمله مخفیتاکتیک

تیرانداز، تیرانداز در مقابل تکهای خاص من جمله تکر به تاکتیکحفظ نماییم و نیز با نظ

تاکتیک تیم شکار، استفاده از تیم تخریب و غافلگیری با استفاده از رزم شبانه و ... عناصر 

 تیرانداز دشمن را شکار و آن را از میان ببریم.تک

 گیرینتیجه

کتب علیکم القتال و هو کره »یمه: با نظر به وجوب جهاد فی سبیل ا... با توجه به آیه کر

و نیز لزوم آمادگی رزم و پیکار  (216)بقره، آیه « لکم و عسی ان تکرهوا شی و هو خیر لکم

واعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل »با دشمنان اسالم عزیز، طبق آیه شریفه 

در بیان مقصود از قوه در این  )ص(که پیامبر اکرم (60انفال، آیه «)ترهبون به عدواهلل و عدوکم

آیه شریفه، چنین فرمودند: که مقصود از آمادگی و توانمندی، نیرومندی در تیراندازی است و 

منظور از قوه، تیراندازی  حتماً؛ یعنی آگاه باشید که «اال ان القوه، الرمی»سه مرتبه فرمودند: 

و  مؤثرهای یکی از عملیات که گونه نتیجه گرفتتوان این(؛ می103ج بحاراالنوار، است )

های گذشته و در تمامی جنگباشد که تیراندازی میکاربردی در جنگ ناهمطراز، عملیات تک

کننده سرنوشت نبردها بوده و هستند. از بین تیراندازها یکی از مؤثرترین عوامل تعییناخیر، تک

از موارد، تلفات واردشده از  ها، یکیهای موجود در نمایش آمار تلفات وارده به نیروگزینه

های رزمی، یکی از تیرانداز در عملیاتشک استفاده از تکتیراندازها بوده است. بیسوی تک

هایی است ترین شیوهترین و مخوفهزینهبارترین، کمترین، مؤثرترین، کارآمدترین، مرگقدیمی
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تیراندازان دشمن در جنگ با تککار مواجه رو بهترین راهتوان از آن بهره جست. ازاینکه می

گیری در این تحقیق بندی و نتیجهدر جمعباشد. تیراندازی میتک ناهمطراز، عملیات ضد

های دشمن، در صحنه نبرد، بهترین تیراندازی نیروتوان گفت: با توجه به سازمان تکمی

اینگونه است که های ناهمطراز تیراندازان دشمن در جنگیراندازی علیه تکتضد تکعملیات 

های ویژه از جمله؛ کشف استتار، بررسی مواضع و سنگرهای احتمالی ابتدا با توجه به شاخص

تیراندازی، دیدبانی، استفاده از وسایل و تجهیزات خاص جهت کشف عناصر دشمن و نیز 

تیراندازان دشمن را شناسایی و جان خود و تمامی رزمندگان را در عملیات فریب، محل تک

ین، تأمشدن، عملیات محافظت، های خاص از جمله مخفیبا توجه به تاکتیک هاآنبل تیر مقا

تیرانداز تک جملهمنهای خاص عملیات آتش و مانور و ... حفظ نماییم و نیز با نظر به تاکتیک

های مستقیم و منحنی تیرانداز، تاکتیک تیم شکار، تاکتیک انهدام با توجه به آتشدر مقابل تک

، استفاده از تیم تخریب و تله انفجاری و حتی ایجاد رعب و هاموشکی سنگین و هاحسال

تیرانداز دشمن را شکار وحشت و جنگ روانی و غافلگیری با استفاده از رزم شبانه، عناصر تک

 و آن را از میان ببریم.

 پیشنهادها

مقابله با  ترین روش برایصرفهبا توجه به اینکه بهترین، مؤثرترین و مقرون به

های باشد و این امر در همه نبردمی« تیراندازتیرانداز علیه تکتک»تیرانداز، استفاده از تک

تر و نحو منسجم های مقابل که بهگذشته و اخیر اثبات شده است که هر یک از طرف

 اند، سرنوشت جنگ را دوباره به نفع خودبرده تیراندازی بهرهتری از عملیات ضد تکمناسب

 گردد:اند؛ پس با توجه به این مهم، پیشنهاد میتغییر داده

تیراندازان دشمن با توجه تیراندازی جهت مقابله با تکتربیت و آموزش نیروهای ویژه تک -1

 به مفهوم جنگ ناهمطراز؛

 های درگیر در منطقة نبرد؛تیراندازی یگانتک روزرسانی وسایل و تجهیزات ضدتجهیز و به -2

ها و مقاالت تحقیقاتی در راستای فهم بیشتر علم نامهها، پایانهاد انجام پروژهپیشن -3

 تیراندازی برای کاهش تلفات در صحنة نبرد.تک
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