
 

 

 دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین )ع(، پژوهش های علوم نظامیدوفصلنامه 

 184-167ص : 1399ار و تابستان ، به1، شماره اولسال  

 ایهای حرفهای در گردا تیراندازی حرفه

 1مهدی رمضانی

 06/10/1397دریافت: 

 23/12/1398پذیرش: 

 :چکیده

هاا باه دلیال امکاناات و ای بر مبنای تهدیدات جدید طراحی شدند. این گاردانهای حرفهگردان

خودکفا و بدون اتکا به رده باالتر اقدامات آفندی  طوربهباید در وقوع بحران  ،تجهیزات پیشرفته دشمن

اجرای تیراندازی  ،هاو پدافندی را در حدود واگذاری به اجرا در آورند. یکی از نیازهای مهم این گردان

باردن دشامن و یاا جویی در مهمات و از باینباشد که این امر باعث صرفهبا دقت به طرف اهداف می

 حرکاات فاردی و ،هاای مختلافهدف باید توجه داشت که در مقابله باگردد. تضعیف روحیه آنان می

در  مهای ایان فان بخاواهیکاریریزه بدون توجه به نکات و بوده و چنانچه مهمتکنیکی فن تیراندازی 

برای رسیدن به این امر مهم به بررسی  و ؛بود مموفق نخواهی ،روز و  شب به اجرای تیراندازی بپردازیم

 ای در این مقاله پرداخته شده است.راندازان حرفهنحوه آموزش تی

یما یاحرفاه یهاگردانبرای  یاحرفهرسیدن به آموزش تیراندازان  یهاراههدف از این تحقیق 

بتوانند با شلیک هر  پاسگانکه تیراندازان این  باشدیمو اهمیت موضوع از این لحاظ حائز اهمیت  باشد

تضعیف روحیه دشمن دست پیدا نمایناد. در پایاان تحقیاق باا شایوه کردن و یا گلوله به کشتن، زخمی

 و ارائه پیشنهادات اقدام شده است. یریگجهینتتحلیلی موضوع به 
 

 .ایای، گردان حرفهتیراندازی، تیراندازی حرفه: واژگان کلیدی

                                                                        
 .عضو هیئت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین)ع( -1
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 مقدمه

خود را  سالح به عنوان ابزار دفاعی و بعد از حمله دشمن به عنوان ابزار تهاجمی اهمیت

استفاده از سالح باید  در مورداما آنچه  .در حفظ کشور برای همگان مشخص کرده است

ی پیشرفته هاسالحی از مندبهرهرعایت کرد این است که کارایی یک ارتش کارآمد تنها به دلیل 

در شرایط مختلف و تیراندازی با دقت و  هاسالحی این ریکارگبهبلکه تبحر نیروها در  ،نیست

باشد. اگر هر عملی را بخواهید به نحو مطلوب انجام شود، باید هنر و فنون آن را دفمند میه

از استفاده  ترمهمی سالح آنچه ریکارگبهدسترسی پیدا کرد. در  شدهنییتعآموخت تا به هدف 

آن است، آشنایی با فنون صحیح تیراندازی است، یعنی تیرانداز بتواند با کسب و آموختن فنون، 

دست پیدا کند و  موردنظرهارت در تیراندازی را افزایش داده و با شلیک یک تیر به اهداف م

این نکته است که یک تیرانداز باید آگاهی کافی از اصول تیراندازی، نکات ایمنی  مستلزم این

ی سالح در شرایط مختلف و ... ریکارگبه، چگونگی هاآندر به کاربردن سالح، نکات کلیدی 

 اشد.داشته ب

الزم است که با آموزش صحیح تیراندازی و تمرینات مستمر همراه با بینش  بر همه

نموده و  اثریبرا  هاآنی دشمنان و مزدوران هاتیفعالاسالمی و آگاهی سیاسی تهدیدات و 

 د.نضربه سنگین بر پیکر او وارد آور

و اساتفاده  یریاگحاوه بهرهن ،کارد اتخاذ لبنان اهللاز جنگ حزب توانیکه م ییهادرسیکی از 

ساالح و مهماات در مقابال اسارائیل  لبنان از نظار اهللنظامی است. حزب یهامناسب از سالح

چناان متبحراناه آن اهللحزب یهااستفاده از سالح شیوه و فنوناما  ،دیرسینابرابر به نظر م کامالً

 .اسرائیل را به هم ریخت نظامی صورت گرفت که از نظر روانی بافت

برن در جنوب لبناان و مرحله اقدام به عملیات هلی چهارحدود  نظامیان اسرائیلیبه عنوان مثال 

چتربازهای اسرائیلی روی زمین فرود نیامده بودند که مقاومت سار  بعلبک کرده بودند، اما هنوز

 اهللکردند. این موفقیت حزبمیهم فرار  یازخمی و عده ،ها را کشتهآن و تعدادی از دیرسیم

 .(6 :1366 ،کرمانی) کردندای از سالح خود استفاده میحرفه صورتبه نیروهاکه  دهدیم نشان
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شود که تمامی پایوران ای، احساس میی حرفههاگرداندر حال حاضر به دلیل تشکیل 

توان  ،یی در مهماتجوصرفهها باید بر مهارت تیراندازی مسلط شده تا عالوه بر این گردان

 یگان را افزایش دهند.رزمی 

ای ارائه در این مقاله سعی شده است که الگوی جامع و کاملی برای یک تیراندازی حرفه

ی را از برداربهرهای، نیروها بتوانند حداکثر ی حرفههاگردانی این اصول در ریکارگبهتا با  شود

 تیراندازی بنمایند.

 هدف تحقیق:

 ایای حرفههای در گردانتیراندازی حرفهبررسی 

 سوال تحقیق:

 چگونه است؟ ایهای حرفهای در گردانتیراندازی حرفه

 تعاریف

 1تیراندازی

 .(413 :1381افشار، گلوله و پرتاب تیر )صدری 2تیراندازی یعنی شلیک

 ایتیراندازی حرفه

در ی آن ریکارگبهای ارائه الگویی است که یک تیرانداز بتواند با منظور از تیراندازی حرفه

 شدهنییتعصحنه نبرد با استفاده از کمترین مهمات و با حفظ جان خود به اهداف از پیش 

 دست پیدا کند و مأموریت واگذاری را به نحو احسن اجرا نماید.

 3گردان

 .(1063 :1381افشار، سه گروهان( )صدری معموالًواحد نظامی شامل چند گروهان ) 

                                                                        
1- firing 

2- volley 

3  - battalion 
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رکان و دو یا سه گروهان یا آتشبار تشکیل شده گردان، یگانی است که از یک گروهان ا

وظایف تاکتیکی باشد و  دارعهدهاست. گردان ممکن است بخشی از هنگ یا تیپ بوده و فقط 

یا ممکن است یگانی مستقل بوده وظایف تاکتیکی و اداری را هر دو به عهده داشته باشد 

 .(667: 1378)رستمی، 

 ایحرفه

به منظور اینکه  .حصیالت، تجربه، خردمندی و هوش استشغلی که الزمه آن آموزش، ت 

 .(354 :1378، انجام دهد )رستمی، گرددیمطور منطقی به فرد واگذار وظایفی که به

 ایهای حرفهگردان

ای تشکیل شده است که در و از نیروهای حرفه خودمحورکافی، هایی هستند خودگردان 

سازی توانند تصمیمات سرنوشتر شرایط بحرانی میاستفاده از ادوات جنگی خبره هستند و د

 را اتخاذ نمایند.

 ایی حرفههاگردان

هاای ویاژه( هاای تکااور، گردانهای رزمای، گردانهای کالسیک )گردانبا بررسی ارتش

هاای های ویژه کاه بتوانناد در عملیاات کالسایک و عملیاتای در حد گردانهای حرفهگردان

های گردان .، مصاحبه(الماسی) گویند، عمل نمایند، تشکیل شدارن نیز میکه به آن نامتق نامنظم

ای دارای سابقه طوالنی نیستند و بعد از حمله آمریکا به افغانستان و عاراق و ناوع جناگ حرفه

 تشکیل شدند. نامتقارنپیشروی به عنوان نبرد 

دند. هادف و ای در کشور بر مبنای تهدیدات جدید طراحای شاهای حرفهسازمان گردان

، حفاظ و تقویات آماادگی هاآن تیمأمورهای جنگ آینده و در صحنه هاآنی ریکارگبهمنظور 

ی مواضاع او در ساازپاکی، پیشروی به سمت دشمن، انهدام، تصرف و اتیمستمر عملدائمی و 

رانادن هجاوم کاردن، عقابعملیات هجومی و مراقبت و حفاظت از منطقه واگذاری، متوقاف

 .(2 :ستاد مشترک سپاه) باشددفاعی می اتیدر عمل جادشدهیای هارخنهیم دشمن و ترم

ای این است که برای جنگ آینده نبایاد مانناد ی حرفههاگردانیکی از دالیل مهم تشکیل 

ی است و امکاان درگیاری در انقطه صورتبهوارد عمل شد، بلکه جنگ  منظم صورتبهعراق 
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هاایی را د دارد، لذا بایاد نیرویای تربیات کارد و آموزشهر کجا و در هر منطقه با دشمن وجو

 شوند. تیمأمورببیند که بتوانند در هر نقطه و هر مکان موفق به انجام 

 ایی تیرانداز حرفههایژگیو

 قادر است از مسافت دور دشمن را هدف قرار دهد. -1

به خوبی شدن به دشمن، از اصول استتار، اختفا و پوشش برای حفظ جان و نزدیک -2

 .کندیماستفاده 

ی مؤثرنقش  تواندیمو...  نیتأمیی، کمین، شناسای گشتی رزمی، هاتیمأموردر  -3

 داشته باشد.

 بیشترین نتیجه را به دست آورد. ،قادر است با کمترین مهمات -4

تواند با دقت اهداف ی مختلف میانهیزمهوایی نامناسب و ودر روز، شب، شرایط آب -5

 قرار دهد. اصابترا مورد 

 هاتیمأمورای در نقش تیراندازان حرفه

یماکثر نیروها که توسط هواپیما در پشت خطوط دشمن پیاده  ،در عملیات هوابرد -1

 ای هستند.، تیراندازان ورزیده و حرفهشوند

پیاده  العبورصعبدر ارتفاعات  کوپتریهلاکثر نیروها که توسط  ،برددر عملیات هلی -2

 .باشندیمای د، تیراندازان ورزیده و حرفهشونمی

، شوندیماکثر تکاوران دریایی که در ساحل دشمن پیاده  ،در عملیات دریایی -3

 .باشندیمای تیراندازان ورزیده و حرفه

اکثر نیروهای پیاده در خط  ،ایی حرفههاارتشزمینی در  نامنظمدر عملیات منظم و  -3

دهند، زمینی را در مقابل دشمن تشکیل می رزمندهی ترین نیروهاهمقدم جبهه که عمد

 ای هستند.تیراندازان ورزیده و حرفه
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 ای:ی حرفهراندازیدر ت مؤثرعوامل 

 1هدف -3 سالح -2 فرد تیرانداز -1

 فرد تیرانداز -1

ای، تیراندازی به اهداف ثابت تیراندازی حرفه ازیموردنفرد تیرانداز باید کلیه فنون و هنر 

نمودن خود، استفاده از تجهیزات جانبی و تیراندازی در شرایط جوی ریع جابجاو متحرک، س

و همواره با تمرینات مداوم خود را برای  گرفته ادمختلف و همچنین در روز و شب را ی

در نهایت  صدمات جانی و موجب در این امور عدم موفقیت اجرای مأموریت آماده نگه دارد و

 ن است مأموریت را با مشکل مواجه کند.و ممک شده شدنمنجر به کشته

را در جوهره خود داشته باشد و یا اینکه از  هاآنخصوصیاتی که یک فرد تیرانداز باید 

 از: عبارتند ،را تقویت و یا کسب نماید هاآنطریق آموزش 

 فردیخصوصیات  الف(

 ندعبارت را تقویت نمود، هاآنتوان ذاتی است و از طریق آموزش می که این خصوصیات

 از:

 باشد.شجاع  چاالک و، مبتکر، طلبشهادت، مانیباا( 1

 باشد. دید خوب در شب بدنی مناسب بوده و دارای گوش تیز و طدارای شرای( 2

جا به موقع وبه یریگمیاستعداد و تصم ی،زهوشیاز جهت ت رام وآاعصاب ( دارای 3

 .(1 :1381 ،معاونت آموزش نیروی زمینی سپاه) معروف باشد

 مهارتی ( خصوصیاتب

و فرد  باشدیمعلم مهارت تیراندازی، هنری است که وابسته به مسائل تکنیکی و تاکتیکی 

 از: دنعبارت هامهارتدسترسی پیدا نماید که این  هاآنتیرانداز باید از راه آموزش به 

 ( پرورش بدنی1

                                                                        
1  - objective 
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 ( پرورش روحی روانی 2

 1( پرورش تکنیکی3

 .(22 :1384، افزارجنگله )مج 2( پرورش تاکتیکی4

 خصوصیات رفتاری پ(

را  هاآنتکنیکی بوده و فرد تیرانداز از راه آموزش  مسائلاین خصوصیات وابسته به 

 از: عبارتندگیرد. این خصوصیات میفرا

 ( آشنایی با سالح1

 ( آشنایی عملی با عملکرد سالح2

 ( آشنایی با مسائل ایمنی3

 .(82 :1383ی آن )نعمتی، دارنگهچگونگی ( آشنایی با انواع مهمات و 4

 پوشش اختفا و ،استتار آشنایی با (5

 استفاده مناسب از تجهیزات انفرادی (6

 فریب دشمن های( آشنایی با راه7

 ،معاونت آموزش نیروی زمینی سپاه)ت تیراندازی حاال و هاتیوضع ( آشنایی با انواع8

1377: 54) 

 و وسایل ارتباطی هانیدوربه، انواع ، نقشنماقطب، GPS( آشنایی با 9

 ( آشنایی با انواع مواضع10

 سالح -2
 مهمات -ب ی سالحهایژگیو -الف استفاده از سالح به دو عامل بستگی دارد:

 

 ی سالحهایژگیوالف( 

                                                                        
1  - technique 

2  - tactical 
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 باشد. دستخوش( 1 

 ی دید در روز و شب باشد.رونشانه( دارای دستگاه 2 

 .( دقت در تیراندازی داشته باشد 3

 ( دارای برد مناسب باشد.4 

 ( از سرعت اولیه گلوله باالیی برخوردار باشد.5 

 ب( مهمات:

مهمات مصرفی سالح باید دارای تنوع، پایداری مناسب در انبارداری طوالنی، عدم  

در شرایط جوی مختلف، دقت تیر، جنس مناسب آلیاژ سر گلوله، باروت مرغوب،  فاسدشدن

: 1384)مصطفوی، حاتمی، قدرت کشندگی و ثبات و پایداری تیر باشد  نفوذ مناسب در اشیاء، 

20). 

 هدف -3

. اهاداف کوچاک، اهاداف باشدیمدر اجرای تیراندازی دقیق  مؤثرهدف یکی از عوامل  

کاه مانناد اهاداف بازرگ،  دهادینمبه تیرانداز این اجازه را  گاهچیهای، متحرک، اهداف لحظه

هدف اصابت نماید. لذا شایسته است افراد مسلح هماواره آماادگی ثابت و دائمی تیرهای او به 

تاداوم تیرانادازی،  جهاتنیازای را داشته باشاند. الحظهدرگیری با اهداف کوچک، متحرک و 

 .گرددیمی سالح بیش از پیش یادآوری ریکارگبهممارست در 

 انواع هدف:

 الف( اهداف ثابت

و برای مشخص نمودن مهاارت  گردندیمتهیه  ثابت و ابتکاری صورتبهاهداف  گونهنیا

و به شکل خال سایاه )سایبل( تهیاه  رندیگیمدادن به تیرانداز مورد استفاده قرار تیرانداز و نمره

 باشادیمی ربائآدمی و ریگگروگانعملیات  دهندهنشاناهداف ثابت  ،. بعضی از مواقعگردندیم

 نماید.که تیرانداز باید دقیق به مهاجم تیراندازی 

 ب( اهداف متحرک
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کاه فارد بایاد باه هادف متحارک  شاوندیمامتحرک سااخته  صورتبهاهداف  گونهنیا

بتواند هدف و مهاجمین مسالح را ماورد  ،قرار گرفتتیراندازی نماید تا در موقعیت واقعی که 

 اصابت قرار دهد.

 دکنندهیتهدپ( اهداف 

و تیرانداز باید با توجاه  شوندیمب اهداف همیشه برای تیرانداز یک تهدید حسا گونهنیا

 : کردن و محل اصابت گلوله را محاسبه کند )معاونات آماوزش ناجااشلیک به نوع تهدید نحوه

18). 

 ایی حرفههاگردانتیراندازان ماهر برای  نیتأمی هاراه

 تیراندازآموزش تک -1

هر دارای اهمیت ی نامتقارن، تیرانداز ماهاجنگای برای ی حرفههاگردانامروزه در 

 .رودیمی رزمی به شمار هاگردانو یک عنصر مهم در تمامی  باشدیمفراوانی 

با  تواندیممهارت دارد،  هاسالحای عالوه بر اینکه در تیراندازی با کلیه تیرانداز حرفه

ولی بیشترین اهمیت آن در  ،بیشتری با دشمن درگیر شود زمانمدتیی در مهمات، جوصرفه

 باشد.تیراندازی میی تکهاسالحی ریکارگبه

و  باشدیممنطقه خودی و دشمن  حدفاصلتسلط بر زمین  ،تیراندازاناز وظایف مهم تک

ها، ، گشتیهاباندهیدساختن فعالیت، کردن و محدودطور کلی مشخصهدف از این مورد به

 .باشدیمتیراندازان و نقل و انتقاالت دشمن و همچنین تضعیف روحیه آنان تک

در به تأخیر انداختن پیشروی دشمن و کشتن فرماندهان او برای  توانیمتیراندازان از تک

 .(23 :1385، افزارجنگ)ماهنامه  ی دور استفاده کردهامسافت

عاشورا و  31که لشکر  1904و ارتفاع  1866بین ارتفاع  13/8/62مثال در تاریخ  عنوانبه

ردند، یک یال باقی مانده بود که حدود یک تیم کص( عمل میرسول)حضرت  27لشکر 

 .گرفتندیمتیراندازی جلو الحاق را عراقی در آن مستقر و با تک

روند. یک تیرانداز همواره از اعضای برجسته نیروهای مسلح به شمار میهای تکگروه

 شدن برای عملیات بگذراند.تیرانداز باید روزهای خود را با آموزش و آمادهتک
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 یی را باید پشت سر بگذارد؟هاآموزشتیرانداز چه تک

ی مهم جهان به حدی مهم است هاارتشتیراندازی در تک خصوصبهای تیراندازی حرفه

اند. یکی از این مدارس مهم که از اعتبار تیراندازی ایجاد کردهمدرسه آموزش تک هرکدامکه 

 متحدهاالتیااه تفنگداران دریایی تیراندازی پیشاهنگ سپمدرسه تک ،بسیاری برخوردار است

تیرانداز شناخته . این مدرسه در بین نیروهای نظامی به عنوان بهترین مرکز آموزش تکباشدیم

یمتیراندازان واجد شرایط ی دارد و تنها تکاالعادهفوقشده است. این مدرسه برنامه آموزشی 

بهترین  ،شوندیمدر این مرکز پذیرفته وارد آن شوند. نامزدهای اندکی که برای آموزش  توانند

 نیروهای واحد خود خواهند بود.

. آنچه فرماندهان به دنبالش کشدیمی بسیار سنگینی را به دوش هاتیمسئولتیرانداز تک

ی باالیی برخوردار باشد. یک تیرانداز باید ریگمیتصمسربازی است که از قدرت  ،هستند

در این مورد  ،ند حدس بزند که اگر فرماندهان اینجا بودندمستقل باشد و هنگام عمل باید بتوا

 د داشت.نای نیز به چنین نیروهایی نیاز خواهی حرفههاگردان. دادندیمچه دستوری 

دوره آموزشی در این مدرسه دو ماهه است. کارآموزان هر روز برنامه آموزش فیزیکی و 

تیراندازان به فراگیری اصول ، تکهاکالسگذارند. در تیراندازی سنگینی را پشت سر می

ی مختلف هاکیتاکتتخمین مسافت، تنظیم اسلحه با در نظر گرفتن جهت و سرعت باد، 

تیراندازها سه جزء اصلی آموزشی را پشت . در طول این دوره دوماهه، تکپردازندیمدرگیری 

 از: ندعبارتگذارند که سر می

 دن.کر( کمین3 ( مراقبت2 ( آموزش تیراندازی1

 شود.در این مقاله به دلیل اهمیت موضوع تیراندازی، فقط به آن اشاره می

زدن  . تواناییِاندشدهتیراندازان ماهر بیشتر به دلیل مهارت خود در تیراندازی شناخته تک

تیراندازان با در انسان وجود داشته باشد. تک ذاتاًمتری چیزی نیست که  500اهداف از فاصله 

ز بالستیک و با فهم علمی خود به مهارت تیراندازی باالیی دست خواهند درک اصول پروا

 یافت.

چرا که هرچه برد  ؛نندیبیمآموزش  ،گیری دقتتیراندازان در مدرسه برای اندازهتک
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به دلیل اینکه در جریان  .ابدییمتیرانداز تا هدف بیشتر باشد، دقت کاهش شلیک و فاصله تک

ی مقاومت باد، جهت وزش، جاذبه زمین، دمای هوا و رطوبت بر حرکت گلوله در هوا، نیرو

 .گذاردیمحرکت گلوله تأثیر 

یا در حال حرکت  دارهیزاوآل شلیک، ممکن است اهداف در حالت حتی در شرایط ایده

 تیراندازها باید بدانند که با این مشکالت نیز چگونه برخورد کنند.باشند. بنابراین تک

در  تواندیمتیرانداز ی مربوطه، یک تکهاآموزشسر گذاشتن تمامی  در نهایت و با پشت

تیراندازان ی که باشد، با دقت هرچه بیشتر هدف خود را مورد اصابت قرار دهد. تکافاصلههر 

متر با دقت و  600ی و از فاصله بیش از متریلیم 62/7با استفاده از یک گلوله  توانندیم

یملوله، لوله تفنگ را با سرعتی بیش از سرعت صوت ترک سکوت باالیی شلیک نمایند. گ

تیرانداز و . بنابراین، صدای حاصل از شکستن دیوار صوتی یک عامل مزاحم برای تککند

که چگونه بر این  ردیگیمای یاد استتار وی خواهد بود. بنابراین تیرانداز حرفه کنندهمختل

 .(22: 1384 ،افزارجنگمجله ) مشکالت فائق آید

یمتربیت  هاپیتدر درون  1917تیراندازی از سال ی آموزش تکهادورهدر بریتانیا، 

 تا ده هفته به طول بیانجامد. تواندیمکه  ؛ای حداقل شش هفته. در طی دورهشوند

یی دارد که به کارآموز امکان یا عدم هاآزمونی، اختصاص به اهفتهششدر طی دوره 

که عالمت این تخصص در  دهدیمتیرانداز را تخصصی تک امکان دسترسی به گواهینامه

 .شودیمروی بازوی راست دوخته  صورت موفقیت

 از: عبارتندکه  شودیمتیراندازی بیان تیراندازان بر دارا بودن هفت قانون تکعمده کار تک

 تیراندازی( آشنایی با تکنیک تک1

. شودیمتیراندازان داده نبرد به تکدر مراحل مختلف  حاًیترجیی که هاتیمأموری ریادگی

های ی پدیدهنیبشیپ، هاتیوضعو کالیبر باال در تمامی  دوربردو سالح  هاتفنگتسلط کامل به 

ر، ارتباطات  -م -ی شهاآموزشتیراندازی در طی تاریخ، آب و هوایی، محاسبات مختلف تک

 .است هامیتنظو  لیوساو مخابرات، شناخت 

 ی هواییهاعکسی ریکارگبه( توپوگرافی و 2
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ی میزان هایمنحنی و ابیمکاننقطه استقرار، تعیین مقیاس و  ، توپوگرافیGPSاستفاده از 

تیرانداز با داشتن که تک شوندیمبا این هدف آموزش داده  هانیای هوایی، همه بردارعکسدر 

شروی و نفوذ در منطقه ی توپوگرافی و تصاویر هوایی، بتواند نقشه و امکان پیهانقشهنقشه، 

 ی و عملی نماید.سازآمادهعملیاتی را بدون کمک دیگران 

 ( استتار و اختفا3

تیرانداز در حال جابجایی کاماًل که در آن تک دهدیماین تمرین، اجازه ایجاد وضعیتی را 

حرکت و  ،باشدیمدور از چشم دشمن که در جستجوی اوست یا در حال نزدیک شدن 

سه دقیقه باید قادر  زمانمدتی شود. سرباز در ابیمکانبدون اینکه کشف و  ،ایدی نمریگموضع

گیری و از کار انداختن هدف را بدهد، به خود باشد یک وضعیت تیراندازی که امکان ره

 بگیرد، بدون اینکه دیده و شناسایی شود.

 یباندهید( 4

ی از همه چیزهایی که در داربرادداشتو ی یابیمکانبانی، دهید آموزشدر این مرحله 

و استفاده از دوربین و تلسکوپ یک چشمی در  ردیگیمرا یاد  رندیگیمی قرار باندهیدبخش 

 همین برنامه آموزش است.

 ( پیشروی و نزدیک شدن5

که  رسدیم. به نظر شودیممبحث آموزشی مشخص  نیترمشکلاین مورد با عنوان 

شدن به هدف انتخاب رین مسیر را برای پیشروی و نزدیکتیرانداز باید آموزش ببیند که بهت

شدن از منطقه خارج شود کند. در طی فرآیند مخصوص، آن را نابود کند، سپس بدون شناسایی

 و بازگشت نماید.

 هافاصله( شناسایی و تشخیص 6

را بسنجند و  هافاصلهی متفاوتی هاروشکه با  آموزندیمتیراندازان در طی دوره، تک

 پیشرفت برسانند. یی را انجام دهند و این توانایی را در خود تا حداکثرهانیتمر روزمرهطور به
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 ( تیراندازی7

و تیراندازی به اهداف  شودیمآموزش داده  مرحلهبهمرحلهتیراندازی به طریق پیشرفته 

 .(23: 1384 ،افزارجنگمجله )گیرد متحرک و در شب انجام می

 تخصصی برای عموم نیروهاآموزش تیراندازی  -2
یمی عملیاتی در مقابل دشمن هاتیواقعق با بای منطروش ویژه آموزش تیراندازی حرفه

 ، به همین دلیل در برنامه آموزشی تیراندازی موارد زیر را باید در نظر گرفت:باشد

 متر 400و  300، 200، 100ی مختلف هامسافت( تیراندازی از 1

 ی مختلف، ایستاده، نشسته و درازکشاهحالتدر  ( تیراندازی2

 از مواضع مختلف ( تیراندازی3

 ی مختلفهایبندزمان( تیراندازی در 4

 ی متحرک و ثابتهاهدف( تیراندازی بر روی 5

 مانور عملیاتی واقعی صورتبه( تیراندازی 6

 ایی مهم تیراندازی حرفههاآموزشتداوم 

 گیریالف( مثلث
 .ردیگیمایش چشم و خط نشانه مورد استفاده قرار گیری جهت آزمآموزش مثلث

 .باشدیمگیری بهترین روش فراگیری خط نشانه ( مثلث1

 .بردیمگیری خطای چشم را مشخص نموده و از بین ( مثلث2

 خشک ( تمرینب
ی تیرانداز بسیار هاضعفبردن برای از بین ،شودیمتمرین خشک که بدون مهمات انجام  

 .باشدیمی روحی و جسمی و تاکتیکی تیرانداز سازهآمادمفید و روش 

و استقامت جسمانی تیرانداز افزایش  رودیم( ضعف بدن با تمرین خشک از بین 1

 .ابدییم

 .شودیمی افزوده رونشانهو به دقت  رودیم( ضعف عصبی با تمرین خشک از بین 2
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 فرمخوشمنجر به و  بردیمی تیراندازی را از بین هاحالتضعف  ،( تمرین خشک3

 .شودیمی تیراندازی هاحالتشدن 

 .دیافزایمبرد و به مهارت و سرعت عمل کندی عمل را از بین می ،خشک ( تمرین4

 پ( تیراندازی فرم کامل
ابتدا تیرانداز با کلیه تجهیزات انفرادی خود که شامل: اسلحه، مهمات، کاله ایمنی، بند 

 .شودیمنجام فرم کامل تیراندازی آماده ا حمایل، فانسقه و جیب خشاب

 شود.فرم کامل تیراندازی در چهار مرحله انجام می

تیرانداز از سکوی سیصد متر به حالت درازکش سه تیر قلق )محل اصابت  مرحله اول:

( و پنج تیر نمره را در پنج دقیقه بر روی هدف شودیمتیرها توسط عالئم قراردادی نشان داده 

 کند.کوچک تیراندازی می

تا  شودیممرحله دوم: تیرانداز در روی سکوی چهارصد متر به حالت درازکش آماده 

تیرانداز باید از سکوی چهارصد متر تک .ماندیمهدف بزرگ باال برود که تنها یک دقیقه ثابت 

برخیزد و خود را به سکوی سیصد متر برساند و به حالت درازکش پنج تیر نمره قبل از خاتمه 

 ه که هدف پائین نرفته تیراندازی نماید.یک دقیق

مرحله سوم: تیرانداز در روی سکوی سیصد متر به حالت درازکش منتظر باال آمدن هدف 

این عمل سه بار  ،ماندیمو با باال آمدن هدف کوچک که تنها ده ثانیه ثابت  شودیمکوچک 

نداز باید هر بار که هدف باال تیراتک .شودده ثانیه باال و ده ثانیه پائین تکرار می صورتبه

 دو تیر نمره قبل از خاتمه وقت بر روی هدف کوچک تیراندازی نماید. ،یدآمی

مرحله چهارم: تیرانداز در روی سکوی چهارصد متر به حالت درازکش منتظر باال آمدن 
و در این مرحله که هدف بزرگ سه بار به صورت پنجاه و پنج ثانیه باال  .ماندهدف بزرگ می

تیرانداز باید بار اول با باال آمدن هدف بزرگ از سکوی  ،ماندپنجاه و پنج ثانیه پائین می
چهارصد متر برخیزد و خود را به سکوی سیصد متر برساند و در حالت درازکش دو تیر نمره 

 از دیباقبل از خاتمه وقت تیراندازی نماید و در بار سوم با باال آمدن هدف بزرگ، تیرانداز 

ی دویست متر برخیزد و خود را به سکوی صد متر برساند و به حالت ایستاده دو تیر سکو

 نمره قبل از خاتمه وقت تیراندازی نماید.
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 ت( تیراندازی در شب
 برای کسب مهارت تیراندازی در شب باید موارد زیر را رعایت کرد:

 پیدا کردن هدف( 1

ولی همچنان که به هدف خیره  ،ببیند دتوانیطور مبهم مهدف را به شب،هر تیرانداز در  

 ،که چنانچه مستقیماً به هدف نگاه کند ابدییم . وی درشودیکم محو مشود، هدف کم

 .ندیبیتر از هدف خودش مسمت چپ و راست خود را روشن یهاهدف

. سازدینیز میدان دید تیرانداز را سد کرده و یا هدف را تاریک م ی شدهروسالح نشانه

 .سازدیطور موقت تیرانداز را کور کرده و سرعت تیرانداز را کند مانه لوله نیز بهبرق ده

که به مقدار زیادی به مشکالت  شودیآموخته م تیرانداز به تیراندازی شبانه زشودر آم

 یهاکه چشم آموزدیکردن هدف از طریق آموزش در دید شبانه فائق آید، وی مموجود در پیدا

 رد.بتأثیر بیشتر به کار بخود را در شب با 

 یرونشانه( 2

توان استفاده کرد. تفنگ نمی یروط روشنایی در شب از وسایل نشانهیدر بهترین شرا 

ی دید در شب هانیدوربی در شب از قبیل انواع رونشانهباید تیرانداز با وسایل بدین ترتیب 

 بتواند استفاده نماید. هاآنآشنا شده و از 

 مواضع مناسباز  ( استفادهث

در این مرحله تیرانداز باید یاد بگیرد که در آفند و پدافند چگونه از مواضع طبیعی و 

 مصنوعی استفاده نماید.

ها و در میان شکاف تواندیانداز در کوهستان در مرحله آفند )حمله( مموضع تیر (1

نتخاب شود و در ا ،بزرگ که دارای پوشش و استتار مناسب است یهاسنگشیارها و یا تخته

با استفاده از همان عوامل طبیعی و تعدادی  در صورت نداشتن فرصت توانمی مرحله پدافند

 سنگری محکم بوجود آورد. یشنسهیک

و یا  یاز یک برآمدگ تواندیو ناهموار در مرحله آفند م یاانداز در مناطق تپهتیر (2

عنوان سنگر و موضع ه ک تنه درخت باز ی ،گودال کوچک و یا چنانچه در منطقه درخت باشد
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و یا تنه  یتواند پشت یک برآمدگمی ،در صورت نداشتن فرصت در مرحله پدافند ده کند.ااستف

 سنگری مناسب ایجاد نماید. ،ده از عوامل طبیعی و وسایلی که در اختیار داردادرخت و با استف

از هر عامل طبیعی  اندتویتیرانداز مدر دشت و مناطق هموار در مرحله آفند تک (3

اجساد نفرات استفاده کرده و یا همراه خود چند گونی  ی انفجار وهاگودال مانند یعیرطبیغ

 ددر مرحله پدافند بای ها موضع بگیرد.ها را پرکرده و پشت آنخالی برده و در منطقه مناسب آن

انتخاب  ،دکه حداقل آتش دشمن روی آن باش ناسب دیگریمو یا محل  زیردر پشت خاک

 ایجاد نماید. یاکرده و سنگر محکم و استتار شده

تواند از هر عاملی مانند جوی، جدول راحتی میه انداز در شهر و مناطق مسکونی بتیر (4

وسایل متفرقه موجود در خیابان در جهت استتار و پوشش  و خیابان، ماشین، درخت، ساختمان

مرکز تحقیقات نظامی آموزش ) تیراندازی نماید و خود استفاده کرده و پشت آن موضع بگیرد

 .(50 :1363، نظامی سپاه

 روش تحقیق:
توصیفی ا  ۀای گردآوری و به شیوصورت میدانی ا کتابخانهاطالعات موردنیاز پژوهش به

 است. ها پرداخته شدهتحلیلی به بررسی داده

 یریگجهینتتجزیه و تحلیل و 
یی جوصرفهای از لحاظ خودکفایی و ی حرفههاردانگی هاتیمأموربا توجه به وظایف و 

ی اگوناهبهنیروهاا  افزارجناگباشد، بایاد آماوزش می هاآندر مهمات که یکی از وظایف مهم 

مثال نیرویی که به هماراه  عنوانبهی سالح را کسب نمایند. ریکارگبهمهارت  هاآنباشد که کلیه 

 زمانمادتاند در شرایط بحرانی که ممکن است کند، باید بتوفشنگ حمل می 150خود حدود 

ی ریکارگبهی و مقاومت را بنماید و همچنین با توجه برداربهرهطوالنی به طول انجامد، حداکثر 

محال تیرانادازی را  تواندیمسه ثانیه  زمانمدتتجهیزات پیشرفته دشمن مانند بومرنگ که در 

یراندازان فقط فرصات شالیک یاک تیار را خواهناد پیدا کرده و علیه آن اقدام نماید، بنابراین ت

ای آموزش ببینند که قادر باشاند داشت و باید سریعاً تغییر موضع دهند. تیراندازان باید به شیوه

از دور دشمن را مورد هدف قرار داده و برای حفظ جاان خاود از اقادامات ساریع دشامن از 
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یی در مهماات در جوصارفهو عاالوه بار اصول استتار، اختفاء و پوشش به خوبی استفاده کرده 

؛ روز و شب و شرایط آب و هوایی مختلف به اجرای تمامی مأموریت واگاذاری اقادام نمایناد

 .گرددیمبنابراین پیشنهادات زیر ارائه 

 پیشنهادها
های سربازان وظیفه، در آموزشگاه افزارجنگی آموزش هادرستغییر اساسی در طرح  -1

 ی افسری.هاهدانشکدو  داراندرجه

ی آن نسابت باه گاذارارزشافزایش کارهای عملای، میادانی و صاحرایی و افازایش  -2

 دروس تئوری.

 های تیراندازی برای نیروهای نظامی.تشکیل پرونده برای تداوم آموزش -3

 تجهیز میادین موجود به امکانات و تجهیزات پیشرفته تیراندازی. -4

 در شب. ترمهمشرایط آب و هوایی مختلف و از همه ی تیراندازی در هانیتمرتداوم  -5

 برای ارتقاء درجه. ی تیراندازی و درج در پروندههانامهیگواهصدور  -6

 ی تیراندازی بادی و خفیف برای تداوم آموزش.هاسالنساخت  -7

 ی عملی و میدانی شبانه.هانیتمربرگزاری  -8
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