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سخن ناشر

»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  
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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.


