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سخن مترجم

»ن والقمل وما یسطرون«
ن، سوگند به قمل و آنچه یم ونیسند،

تیراندازی پرارج ترین ورزش اسالمی است که در قرآن و احادیث و سیره نبوی بدان تاکید شده است.

آموزش تیراندازی به عنوان یکی از حقوق فرزند بر والدین یاد شده است و اسالم والدین را به آموزش آن امر می کند.

پیامبر اکرم می فرمایند: فرزندان خویش را تیراندازی آموزید که این عمل باعث سرشکستگی دشمن است.

همچنین می فرمایند:

علیکم بالّریم فاّنه من خری هلو مک؛
به تریاندازی روی آورید، زیرا یکی از هبرتین سرگریم های مشاست."

از این رو بعد از نگارش کتاب بارگذاری مجدد مهمات و اســتقبال چشمگیر عالقمندان ورزش تیراندازی ، 

عزم خود را جزم نمودم جهــت نگارش کتابی جامع در زمینه تیراندازی دوربرد)النگ رنج( گامی دیگر در 

راســتای معرفی و رفع نیاز منابع آموزشی و مطالعاتی الزم این رشته ورزشی و پرطرف دار و ارتقاء سطح 

علمی تیراندازان باشد. امید به آن که این راه ادامه یابد .

هدف فرهنگ سازی ورزش تیراندازی است.

کتاب حاضر با توجه به کمک های بی شــائبه جناب پویان احمدی به این مرحله رســید. در همین جا از 

تمام زحمات ایشان و دوست عزیز مهربانم محمدرضا خسروانی تبار نهایت تشکر و قدردانی را دارم.

سید علی موسوی  

پایگاه شهدای مربی آموزش نظامی  



سلب مسئولیت و خط مشی ناشر در مورد کتاب و قانون چاپ

این کتاب تنها آموزشی را در بردارد که به افراد ومخاطبان ذکر شده برای استفاده 

از ایــن کتاب کمک می کند که مهارتهایی در زمینــه ی علوم و فنون تیراندازی را یاد 

بگیرند. از جمله مخاطبان این کتاب می توانند ورزشــکاران، نیروهای مسلح و تیم 

ارتش ها و سایر عزیزانی که در رشته های تیراندازی فعالیت قانونی دارند، باشند. 

بــا وجود اینکــه نهایت تالش بر این بوده تا در مــورد دقیق بودن اطالعات این 

کتاب اطمینان داده شــود اما هیچ ضمانتی مبنی بر اینکه این کتاب عاری از خطا و 

نقص باشد داده نمی شود و هر گونه سوالی در مورد استفاده مناسب از کتاب باید 

مستقیما با خود نویســنده در میان گذاشته شود هیچ اطالعاتی از این کتاب نمی 

تواند بدون رضایت نامه کتبی نویسنده منتشر و یا بازسازی شود.

نویسنده و ناشر هیچگونه مســئولیتی را در مقابل اثرات ناخواسته ناشی از این 

اطالعات و اســتفاده ی نادرســت از این کتاب و همچنین کاســتی ها و خطاهای 

نامشــخص به عهده نمی گیرند. متخصصان و مخاطبــان مذکوری که از این کتاب 

استفاده می کنند باید منابع و مراجع اصلی دیگر را نیز مورد بررسی قرار دهند.
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تقدیم به

َمْن   ْ ِمْنُ َو  َنْحَبــُه  َقضــى   َمْن   ْ َفِمْنُ َعَلْيــِه   َ لَلّ ا ا  و َهــُد عا مــا  ا  ُقو َصَد ٌل  جــا ِر ِمِننَي  ْلُْؤ ا ِمــَن 

يًل  َتْبِد ا  ُلــو َبَدّ مــا  َو  َيَْتِظُر 

»احزاب 23«

از ميان مؤمنان مردانى هستند كه آنچه را با خداوند پيمان بسته بودند صادقانه وفا كردند )و خود 

را آماده ى جهاد نمودند(، برخى از آنان پيمانشان را عمل كردند )و به شهادت رسيدند( و بعضى ديگر 

در انتظار )شهادت( هستند، و هرگز )عقيده و پيمان خود را( تغییر ندادند.

تقدمی به روح پاک شهدای مریب آموزش نظایم





ایمنی اسلحه ی گرم

فصل اول





15راهنمای تیراندازی دوربرد  فوا اوف

فصل اول : ایمنی اسلحه ی گرم
ایمنی اسلحه ی گرم بسیار مهم است. همین که این بخش را پیش از سایر بخش ها گنجاندم، 

اهمیت آن را اثبات می کند. این کتاب را نوشــتم چون از انتقــال اطالعاتی که آموخته ام لذت 

می برم و از این که می بینم مردم همانند خودم عاشق تیراندازی می شوند لذت می برم. می خواهم 

بتوانید اطالعات این کتاب را برداشــته و از آن ها در میدان های تیــر بهره بگیرید. اما پیش از 

همه دوســت دارم با رعایت ایمنی از آن ها بهره بگیرید. اگر در کار با اسلحه ی گرم ایمن نباشید 

و تصمیم به نادیده  گیری این فصل دارید، لطفًا این کتاب را کنار گذاشــته و به فرد دیگری اهدا 

کنید. می خواهم که جامعه ای متشکل از تیراندازهای مسئولیت پذیر را پرورش بدهم.

کما این که تئوری ها و تکنیک های متنوعی برای تیراندازی وجود دارند، نســخه های متنوعی 

از قوانین ایمنی اســلحه ی گرم نیز موجود هستند. درحالی که به اعتقاد بنده هیچ  یک از قوانین 

منتشره توسط ســایر نهادها بد نیســتند، اما اعتقاد دارم که غالب آن ها پیچیدگی بیش ازحد 

دارند. اگر ایمنی اســلحه ی گرم برای یک تیرانداز جدید محســوس نباشد، پیروی نخواهد شد. 

قوانین شــخصی من در مورد ایمنی اسلحه ی گرم به شــدت بر اساس قوانین ایمنی تنظیم شده 

توسط مربی و اسطوره ی این حوزه یعنی سرهنگ جف کوپر بنا شده اند.

4 قانون پایه ای برای ایمنی اســلحه وجود دارد. ســه قانون اول مربوط به در دســت گرفتن 

اسلحه بوده و چهارمین قانون بر روی استفاده از تسلیحات در هنگام تیراندازی اعمال می شود. 

قوانین مربوط به در دســت گرفتن اسلحه را جدا کرده ام تا به یادتان بیاوریم که هر بار پیرامون 

اسلحه ی گرم بودید آن ها را به کار ببرید، نه فقط زمانی که در میدان تیر هستید.



راهنمای تیراندازی دوربرد ایمنی احلحه ی گرم16

1-1 در دست گرفتن اسلحه به صورت ایمن

ون 1: با تمامی اسلحه ها به گونه ای رفتار کنید که انگار پر هستند � ان ق

اگــر یک قانون مهم تر از بقیه باشــد، آن همین مورد اســت. این قانون را بــا این بیان به 

تیراندازهــای جدید می گویم: »هیچ گاه با اســلحه طوری کار نکنید کــه بهانه ی »نگران نباش، 

اسلحه پر نیست« آورده شود«. اگر به هر اسلحه با احترام برخورد کرده و آن را پر قلمداد کنید، 

هیچ گاه قانون دیگری را نخواهید شکست.

یادتان باشد که فعال نگه داشتن ضامن اسلحه تا زمان آمادگی برای تیراندازی، بخشی از این 

قوانین نیست. زیرا این اشتباهات در زمانی اتفاق می افتند که تیراندازها اتکای بیش ازحدی به 

ضامن اسلحه می کنند. ضامن های اســلحه های گرم، نوعی وسیله ی مکانیکی هستند و امکان 

عدم عملکردشــان وجود دارد. همچنین وابستگی به این ابزار غالبًا باعث می شود که تیراندازها 

یکــی از قوانین دیگر را زیر پا بگذارند. به عنوان مثال »نگران نباش، ضامنش فعاله« یک بهانه ی 

غیرقابل قبول برای کنترل نادرست اسلحه است.

انون 2: هیچ گاه اسلحه را به سمت کسی نگیرید، مگر اینکه بخواهید به او شلیک کنید � ق

به تیراندازان جدید می گویم فکر کنید که اســلحه ی گرم یک نشانگر لیزری دارد که به سمت 

بیرون از لوله ی تفنگ اشاره می کند. اگر آن ها همواره در مورد محل اشاره ی این لیزر خیالی آگاه 

باشند و هیچ گاه این نقطه ی لیزر را به سمت کسی نگیرند که نمی خواهند به آن شلیک کنند، از 

این قانون تبعیت خواهند کرد.

انون 3: تا زمانی که آماده ی شلیک کردن نیستید، انگشت خود را از ماشه بردارید � ق

»آمادگی برای شــلیک« به این معناست که اسلحه به سمت هدف چرخیده و شما نزدیک به 

شلیک هستید؛ مسلمًا زمانی که تازه وارد میدان تیر شده و در حال حرکت به سمت خط شلیک 

هستید، معادل آمادگی برای شلیک نیست.
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آموزش این قانون با استفاده از اسلحه ی تمرینی از همه ساده تر است. باید تیرانداز جدید را مجبور 

کنید که بارها اسلحه ی تمرینی را بردارد و نشان دهد که انگشتانش دور از ماشه و در کنار بدنه ی 

اسلحه قرار دارند. بیان و تعریف معادل دیگری از این قانون دارم که جمله ی محبوب من است ...

»اون انگشت المذهبو از روی ماسماسک بردار«.

1-2 استفاده ی ایمن از اسلحه ی گرم

انون 4: از هدفتان، موارد پیرامون، موارد جلویی و موارد پشت سر آن مطمئن باشید � ق

هر فشنگی که از اسلحه ی شما خارج می شود تحت مسئولیت شما است، صرف نظر از مسیری 

که در آن حرکت می کند. هنگامی که یک گلوله را شــلیک کردیــد، دیگر توان پس گرفتن آن را 

نخواهید داشت. همواره از موارد پشت هدفتان مطمئن شوید و در نظر بگیرید که اگر گلوله تان 

خطا برود به چه چیزهایی برخورد خواهد کرد.
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