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یرھشعفادمیاربرسنپسایراجتاروتسد

ھباتدنکروبعزابنابایخزادیابوا .دیشابهدامآیاھتیعقومرددیابامشودیایبامشتمسھبدیابمجاھم .تساگنجلکشنیرتیوقعافد1.
.دیشکباھھچوکواھنابایخرداروا .دنکھلمحامش

.دیھدھمادادوختیعقومدوبھبھبدیاب،دیتسھهزرابملاحردھکینامزیتح .دینکنفقوتمارعافدیزاسهدامآزگرھ2.

ھچوک،اھنابایخمامت .دینکداجیاعناومدیناوتیمھکییاجات .دھاوخیمواھکییاجھن،دیھاوخیمامشھکدوربییاجھبمجاھمھکدینکیراک3.
.دوشامشهدشهدامآیاھھلتدراونمشددوشیمثعابھکدینکلیدبتاھراویدزایاھعلقھباررھش .دینکدودسماراھهرجنپواھرد،اھ

یاھدرگلیمابهدشحلسمنتب .دنتسھفیعضاھنآ،دینکنهدافتسانشھسیکوبوچزا .تسامشیعافدعبنمنیرتگرزبنیا .دینکهدافتسانتبزا4.
.دیزاسبیگنجعضاوموعناومنآزا .تساحلاصمنیرتمواقمزایکی )درگلیم(یدالوف

یم،دنیببارامشدناوتبرگا .دنیببالابزاارامشدناوتیمنمشدھکدیشابھتشادروابھشیمھ .نکناھنپارتحالس،تتیعقوم،تدوخھشیمھ5.
تکرحاھنامتخاسنیبیاھتنزربریز،اھنامتخاسلخادرد،دیشابهدشناھنپھشیمھرگا .دنکھلمحامشھبهراپمخوبمب،کشومابدناوت
.دنزبھبرضامشھبدناوتیمننمشد،دینک

یمامش .دنکیمنارابمبارامشھلمحزالبقمجاھم .دینکیرافحھبعورش،تسینامشریزرگا .دینکهدافتساینیمزریزتاناکماھمھوھمھزا6.
.دینکهدافتساھلمحدضوتکرح،مزاولهریخذ،دوخزاتظفاحم،رارف،ندشیفخمیاربنیمزریززادیناوت
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.دیھدماجنانیمزریززاندمآنوریبایراوآهوبناتشپ،نییاپایعفترمتاقبطزا،نامتخاس

ای،دنتسھطوقسلاحردنمشدیاھبمبھکینامزاتدینکخاروساراھفقسواھفک،اھراوید .دیشابھتشادرارفھمانربھلمحزاسپھشیمھ10.
 .رارفلحمناونعھباھھناخواھنامتخاسریزردلنوترفح .دیودباھنامتخاسواھقاتانیبدیناوتب،دنتسھکیدزنامشھبیلیخرگا
.هریغوبآ،یتکاریاھکجنران،کجنران،تامھم :اجھمھردتیعقومزاشیپتازیھجت .دینکداجیایدایزھتسویپمھھبھلمحیاھتیعقوم

.دنباوخندوخنازرابمزا2/3زاشیبزگرھ .درذگبامشعافدرستشپزادرکدھاوخیعسوا .دسرتیمیرھشگنجزانمشد .دینکنبجعت11.

دینکھیفصتاربآرھ .دینامبهدنزاذغنودبھتفھ3اما،بآنودبزور3اھنتدیناوتیمامش .دیگنجبدیناوتیمندیشابهدرمرگا .دیشونببآ12.
نییاپلاحردھکیاهوھقایدرز .درادندوجوسرتیاربیزیچتساحضاوامشراردارگا .)دینکھفاضادیایهدننکدیفس،دیناشوجبارنآ(
.دیتسھندمآ

نانیمطادیشونیمودیروخیمھکیماگنھ .دشکبنمشدیاھھلولگزارتشیبارامشدناوتیمیرامیب .دییوشباردوخناتسداذغزالبق13.
.دننزبتسدامشیاذغھباھسگمدیھدنهزاجا .درادھلصافرتم100زاشیبامشحارتسمھکدینکلصاح

امش،نمشدیاھکیتکاتھبھجوتنودب .دینکهدافتساییاھتمالعزادیابزرابمناونعھبامشییاسانشیارب .دینکیوریپگنجنیناوقزادیاب14.
.دشابهدشریسانمشدیاھهدنگنجلرتنکلماشاتدینکیوریپگنجنیناوقزادیاب
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رھشھبھلمحنوناق 8

رایسب،تساهدشھتخاستسردورقتسمعافدکیردھکینمشدتسکشوھلمحیارب .درادتیزمیرھشعفادم1.
.تسازاینزابیاضفردینمشدزارتشیب

مجاھمییاناوتوییاوھیاھییارادزاهدافتسا،ییاسانشوتراظن،تاعالطاردمجاھمیایازمزایرھشنیمز2.
.دھاکیمرودهارزایریگردیارب

تیزمنیرتگرزب .تسایدودحمیافتخاوششوپیارادمجاھماریز،دنکریگردودنیببارمجاھمدناوتیمعفادم3.
.دنامبناھنپاھنامتخاسریزولخادرددناوتیمھکتسانیاعفادمیورینیاربیکیتکات

زارپاھرھش .دنریگرارقهرکاذمدرومدیابھکدننکیملمعمکحتسمیاھهاگھانپناونعھباھنامتخاس4.
بلغایتعنصاییرادا،یتلودگرزبیاھ نامتخاس .دنتسھلآهدیایماظنیعافدفادھایاربھکدنتسھییاھراتخاس
لباقریغًابیرقتیماظنیاھ حالسزایرایسبرباربرداراھنآھکدنوش یمھتخاسدالوفابهدش تیوقتومیخضنتبزا
.دنک یمذوفن

کیھبھلمحھیلوایلعفیاھشور .دننکهدافتسااھنامتخاسھبذوفنیاربیراجفنایورینزادیابنامجاھم5.
دورویاربماظنهدایپنداتسرفسپسویراجفناتامھمابنامتخاسیزاسهدامآاینآبیرختاییرھشتاماکحتسا
.تساموزلتروصردنامتخاسلکیزاسکاپو

دوختکرحلیھستیاربارنیمزدنناوتیماھنآ .دنکیمظفحیرھشنیمزلخادرداررونامیبسنیدازآعفادم6.
اھنامتخاسریزویروبعیاھریسماباردربنعضاومدنناوتیماھنآ .دننکهدامآدرادزایندربنھکییاجرھھب
یاھ هاراریز،دنناشکبهدیچیپیاھ نیمکھبھناھاگآانارنامجاھماتدننکداجیایعناومدنناوت یماھ نآ .دننکلصتم
.دراددوجومکارتمیرھشیاھ طیحمزایرایسبرددودحمدرکیوریلصا

دوخیاھ لنوتایدننکهدافتسادوجومیاھ لنوتزادنناوت یمناعفادم .دنکیملمععفادمهاگھانپناونعھبنیمزریز7.
یششوپییاوھتالمحرباربردو،دنوشناھنپیبایدرزا،دننکلصتممھھباریگنجیاھ تیعقوماتدننکرفحار
.دننکهدافتساتباثیماظنیاھورینھیلعیلنوتبمبناونعھباھنآزایتحو،دننکداجیا

یاھنیمزردرقتسمعافدکی.دننکزکرمتمیرگیدلباقمرداردوخیاھوریندنناوتیمنعفادمھنومجاھمھن8.
.دنکیمدودحمهدننکنییعتطاقنرباربرداراھشیارآزکرمتییاناوتمھوعیرستکرحمھ،یرھشمکارتم

دصقدنمشوھعفادمکی .دنکیمراھمدنکیمھلمحرھشکیھبھکاریماظنیورینکیھکدراددوجوینیناوق
:زادنترابعنیناوق .دنکهدافتسانآزاودناسربرثکادحھبمجاھمرباربردارنوناقرھدراد
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یعافدمادقارھیلصارصنع 6
یملامعاطیحمایسایقمزارظنفرصیعافدرھیاربعافدرصنعششنیا

نیمزناوتیمھنوگچھکدنکرکفنیاھبھشیمھدیابعفادم،یرھشعافدرد .دوش
یمھکارھچنآدھدهزاجاناعفادمھباتدرکهدافتسانآزاودادلکشاریرھش
دھدماجنادھاوخیمھکیراکماجنازاارنمشدلاحنیعردودنھدماجنادنھاوخ
:زادنترابعیلصارصنعشش .درادزاب
دیاب،دریگیمهزرابمھبمیمصتیرھشعفادمھکنیاضحمھب-یزاسهدامآ•

دوخیاھھشقنساساربیرھشھقطنمھبندادلکشویزیرھمانربھبعورش
ھکینامزیتح .دشکیمنتسدیزاسهدامآزازگرھیرھشعفادم .دنک
ھکیلاحرد،دننکراداویزادناریتھبارنازرابمزایخربدنناوت یم،دنگنج یم
.دنھد یمھمادارگیددراومواھ تیعقوم،عناومنتخاسھبرگیدیخرب

تامادقاھبدناوتباتدشابھتشادیریذپ فاطعنادیابعافدلک-یریذپ فاطعنا•
.تسامھمکولبکیاترھشکیزاعافدلکیاربنیا .دنکرییغتمجاھم

 .دنتسھنمارھشیاھفرطھمھھکدننکلصاحنانیمطادیابناعفادم-تینما•
.دنرادزاینرفنکیزاشیبھبیگنجیاھتیعقومھمھ

ایاھدنبرمکردوتسانکممھکاجنآاتنمشدنتشکھبرداق-قمعردتایلمع•
.تسانکممھکاجنآاتدنیآیمنوریبرھشزکرمفارطارداھھقلح

کناتندرکادج،اھناوراک،مجاھمتالیکشتندرکادجیاربرھشزا-لالتخا•
.دینکهدافتساماظنهدایپزااھ

دینکهدافتساعیرسناعفادمزامھوشتآزامھ-رونام•

نازرابمزایگرزبیاھهورگساسحتاظحلرداتدیشابهدامآ-زکرمتوهوبنا•
.دیھدشیازفانامجاھمرباربردارعفادم
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یمومعتاعالطا
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قطانمردھباشمتایلمعرباربراھچتامھمرادقمھب،عافدھلمجزا،یرھشگنج
.درادزاینییاتسور
و Javelinsدننام (ATGM)کناتدضهدنوشتیادھیاھکشومربفاضم

NLAW،نیم،کناتدضیاھنیم،کجنران،گنفتھلولگیدایزدادعتھبناعفادم
یاھھلولگوهراپمخ،فرصمرابکینیشنرسنودبیاھامیپاوھ،رفندضیاھ
تخوسو .دنرادزاینیندشندسافییاذغداوم،بآ،هراپمخ
)روتارنژ/وردوخ/یزپشآ(

دینکعمجعبانم

7

مهم#"خ
)دا4زرا1س/(تامهم1.
)یرا1س/(کجنران2.
بآ3.
ەدامآیاذغ4.
کناتدضیاهحالس5.

)KLMلواج(
مهم

QRاوهدضتNار1.
(رگنیSسا)

)روم1لKLM)Xم2.

زادناL\تکتگنفت3.

گنفت4.

کناتدضیاهKLMم5.

تخوس6.

دا_هپ7.

Water!

؟درادجا8تحا45ا012/چهچه,یرهشعفادمک!



100000زاشیب،2016لاسرد .دنرادارالابتسدهدامآیرھشناعفادم
شعاد10000ات5000رباربردارلصوماتدیشکلوطهام9یتینمایورین
اردارگنیلاتسااتدنتفرگراکھبارزابرسرازھاھهداھیناملآ .دننکلاغشا
5ات3مجاھمھکدیوگیمیماظننیرتکد .دندوبقفوماناھنآو،دننکفرصت
 .درادزاین،درادزاینزاباییبوچیاھنیمزردھلمحردھچنآزارتشیبربارب
عفادمهدنگنج/زابرس1ھب،رتشیبھنرگا،هدننکھلمحزابرس5ھبدناوتیمنمشد
.دشابھتشادزاین

دیرادیرتشیبتازایتماوتارفنامش

8

دننکتمواقمرهشک!ردنامجاهمزایرا8سEرباربرددنناوت@ەدامآعفادمدنچ

barricades and bunkers;
dig openings and tunnels



9

دنکیم هدافتسا یزیچرھ زا یرھش عفادم

نیمز .تساھنآلامنیمزنیا .دنکیمکرداریرھشطیحمیرھشعفادم
 .دنناسر یمرثکادحھبارعافددعبرھاھنآ .تساھنآتردقعبنمیرھش
،اھ لنوت،اھ نیمزریز،تاعافترا،نوتب،عفترمیاھ نامتخاس،کیرابیاھ نابایخ
.ھلمحبسانمیاھاضفوهاگیفخماھ نویلیم

Image credit: US Army ATTP 3-06.11 Combined Arms Operations in Urban Terrain 
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ینمیا و تظفاحم
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نامتخاس(نمشدهدشھتخانشعضاومنارابمبرھشکیھبنمشدھلمحھلحرمنیلوا
اتدوبدھاوخ )تساهدشییاسانشلبقزاایدوشیمهدیدنامسآزاھکییاھناکم/اھ
نیارد .دنکفیعضتاررھشردعفادمیاھورینھیحورودنکمرناررھشزاعافد
عضاوموهدشھتخانشیدیلکیاھناکمندرکیفخمیارباھشالتمامت،ھلحرم
دننکرارفاجکھباھنارابمبزاھکدننادبدیابناعفادم .دوشماجنادیابیگنج
یتایحنیا :دنوشجراخندیگنجهدامآاجکو )نیمزریز،مکحتسمیاھنامتخاس(
.تسا

11

]رھشکیھب[مصاختمیورینکیھلمحلوازاف



یاھ هزاسمامتنیگنسنارابمب،رھشھبمجاھمندشرت کیدزناب،یدعبھلحرم
اھزوردناوتیمنیا .دنوشمیلستناعفادمھکدیمانیااب،دنک یمزاغآاریرھش
وحالسظفحوندنامهدنزیاربنیمزریزھکتساجنیا .دشکبلوطاھھتفھو
ودننکیمتکرحرھشتمسھبناعفادمھکیماگنھ .تسایتایحتازیھجت
.دنشابهاگآنمشدتیعقومزادیاب،دنوشیمکیدزن

12

]رھشکیھب[مصاختمیورینکیھلمحمودزاف



نمشدشترااریز،دوبدھاوخمیقتسمومیقتسمریغشتآ،رھشھبھلمحیدعبھلحرم
یرھشطیحمدراودنکیمیعسودنکیمتکرحرھشیزرمطوطختمسھب

امادننکھلمحنامجاھمھبدنناوتبدیابناعفادماریزتسایکانرطخنامزنیا .دوش
شوغآرد"ارنامجاھمدنناوتیمناعفادم .دنرببردھبملاسناجزیناھنآتالمحزا
نازابرسنتشکسرتزاھکدنوشکیدزنردقنآدنھدیمهزاجااھنآھبو "دنریگب

یاھ تیعقومیلبقیاھزافیاھراوآ .دننکهدافتسادوخھناخپوتزادنناوتنرگیددوخ
.دننک یمداجیایوقیگنج

13

[رھشکیھب]مصاختمیورینکیھلمحموسزاف



،بمب،یکشومھلمحدرومدیناوتیم،دیوشهدیدرگادینامبناھنپدیابامش
رھ،علق،کیتسالپ،بوچ،وتپ/ھفحلم،تنزرب .دیریگبرارقهراپمخوھناخپوت

دنناوتننابایخنییاپایالابلیاسواتدیھدرارقنامتخاسنیباییالابرداریزیچ
.دینکناھنپارزیچھمھ .دننیببارامش

14

دیشابناھنپھشیمھ



هدرکلمعیرھشگنجدنمتردقرازباکیناونعھبینالوطتدمیاربنیمزریز
اراھهدنگنج،دننکرارفاھبمبزاھکدھدیمارناکمانیاناعفادمھبنیا .تسا
مجاھمنمشدھبودننکتکرح،دننکتظفاحمعبانمزاودننکهریخذ،دننکناھنپ

.دننکھلمح

15

تسTUهشعفادمک!تسودنQO/هبP01مزرOز

 .دینکیرافحھبعورش،تسینامشریزردینیمزریزرگا
اھنتدناوتیمیماظنریغمیتکیھکیلنوتلوطوقمعزا
هاگھانپ .دشدیھاوخهدزتفگش،دنکرفحزوردنچرد
یاربنمایاھناکمواھنامتخاسریزرباعم،بمبیاھ
.دینکرفحاھرابناندادرارق

دیرببهرھبنیمزِریززا



ایدنکارمجاھمیماظنیاھورینھکدریگبلکشیروطدیابیرھشنیمز
واھھلتھبدوروھبروبجماراھنآ .درکھلمحاھنآھبناوتباتدنکفقوتم
.دنوشیممورحمیرھشھقطنمھباھنآیسرتسدزاودننکیمنیمک

عناوم،عناوم،عناوم

 .دینکهدامآرھشفارطارداریلماکیاھهریاد .دیزاسبددعتمیعافدطوطخ
رھرد .دیھدرارقاھکولبوعناومزاھیالھبھیال .دزاسبتاماکحتسا

کیندرکدوبانوندزھبرض .تساتینماتعرس .دینکهرصاحمنابایخ
تسارتناسآدنکزابرسایھیلقنھلیسو !

16

زکرماتهق1قد30 =عــــe4ذوفن-
-e4عــــoفدهه
ددعتمعناوم-
دنکxفwمیv\شtبتخوس-
رتناسآیL\گفده =دنک-
عافدطخ-
عطاقترهزال~ق-

دنبهارتخاسهوحن
( وردوخروبعناکمااب )

هدافتسالباقداوم



 .دیھدیمھماداارنمشدھلمحیاربندشهدامآھشیمھ،یرھشعافدرھرد
.دیھدھمادادوختیعقومدوبھبھب،هزرابمماگنھردیتح

رگیدیخربھکیلاحرددنشابهزرابملاحرددنناوتیمناعفادمزایخرب
یکیدزنرد !دیتسیانودینیشننزابیاضفرد .دننکیمرتیوقاراھتیعقوم
!لنوترفح .دیزاسبرگنسیسرزابیاھتسیا

17

اھلنوت،اھهاگھانپ،اھلادوگ،اھرکناب

دیھددوبھبارعافدھشیمھ



دناهدشنبیرختھکییاھلپاب !دینکداجیاعناوماھنابایخردودیوربنوریب
وھلابز،بوچ،نتب،نیشام،یسرپمکنویماک،سوبوتااباراھنآ .دینکعورش
فرطرھردھکاررھشردیاھطقنرھسپس .دینکدودسمیزیچرھ
 .دینکدودسمدنتسھگنتلبقزاھکیقطانمرددراددوجودنلبیاھنامتخاس
اھنابایخواھھچوکھمھ !

18
Image credit: https://www.theguardian.com/world/from-the-archive-
blog/2018/may/18/1848-year-of-revolution-archive

دینکدودسماررھشھبیدورویاھریسممامت .



هدایپ،ھچوک،نابایخرھ .دیدنبباراھهزاوردودینکلیدبتھعلقھباررھشدیاب
یوق،دینکهدافتسایرھشداومزا .دینکدودسمارلواھقبطهرجنپورد،ور

درادارتظفاحمنیرتشیبوتسانیرت .

19

دنتسھامشظفاحمنیرتھبینامتخاسحلاصمونامیس

یدنبهق"ط
نا,+*م

تظفاحم

,+7مزر5ز

دینکهدافتساارداومنیرتماکحتسااب



داومزایرھشعفادمکی .دینکهدافتسایعافدھیلواهدامناونعھبنتبزا
درگلیمابهدشحلسمنتب .دنکیمهدافتسادوخعفنھبیرھشدرفھبرصحنم
رجآ،گنس،گنسهولقزا .تساھسامیاھھسیکزارتھبرباربهد (درگلیم)
دینکهدافتسا .

یدالوفدرگلیمابهدشحلسمنتب
اھهاگھانپ /عناومیاربنشیاھھسیک

20

دینکهدافتساحلسمنتبزا



یاربینتبعناومیارادبلغانردمیاھرھش .دینکهدافتسادوجومینتبعناومزا
عناومنیا .دنتسھاھتخاسریززاتظافحایھیلقنلیاسویسرزابیاھتسیا
بوخمھیدالوفیدیشروخعناوم .دنھدیمھئاراارهدامآینادیمتاماکحتسا

دنتسھ .

21

دنکفقوتمارزیچھمھھکدینکداجیایعناوم



22
Image credit: Top: 18charlie - https://bit.ly/36ENfXI
Bottom: bit.ly/3LgnyMd

دینکهدافتسارادراخمیسزا
ھسرادراخمیس .دینیچباھنامتخاسنیبریزلکشدننامارھتشرھس .دینکهدافتسانآزادیرادرادراخمیسرگا

.دنکدنکارکناتیتح،دنکفقوتمارھیلقنلیاسورثکادناوتیمیاھتشر



نتبدیلوتیارباھهزاسبیرختابراوآداجیا :نامتخاسبیرختتروصرد
.دنادیفمرایسبراوآداومای،رجآ،گنس،درگلیم،ھتسکش

23

دینکهدافتساراوآزا



فارطاردودینکرفحکناتدضیاھقدنخ،دیرادیرافحتاوداوتقورگا
نودبناوتیمھکیدورورھردهژیوھب،رھشیاھتمسقنیرتمکارتم
فدھ .دیھدرارقدنبھاروعناوم،دنوشدودسمنایماظنریغیاھزاینرب ]یفنم[ریثأت
.تسامکارتمرضاحلاحردیرھشقطانمھبرتشیبمکارتندوزفا

24

دینکرفحکناتدضرگنسوقدنخ

Image credit: https://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/5-
102/Ch6.htm#s3



فقوتمایدنکاردوخقطانمردھیلقنلیاسوھمھتکرحایدورو
دینکمکارھیلقنلیاسوتعرس .دینکدودسماراھنابایخھمھ .دینک
امش .دینکباترپاراھفتولومایدینککیلشاھنآتمسھبدیناوتبات
ھتشادحالساھنابایخردھکیسکرھ .دیشاباھنامتخاسلخاددیاب
تباصادرومپوتایکشومابودوشیمهدیدنمشدطسوتدشاب
.دریگیمرارق

25

:)دنوشیمبجوم(رھشرھردعناوم
دننکیمدنکارنمشد-
دنازوسیمیرتشیبتخوس )نمشد(-
رتناسآیریگفدھ-

دینکدنکارناشتکرحایفقوتماراھوردوخمامت



ای "S"عنامکی،دینکهدافتسانآزادیابزونھھکدراددوجوینابایخرگا
رگا .دھدیمشھاکاروردوختعرسنانچمھھکدیزاسبچیپرامیوگلا
دینکریگتسدامشلحمھبنامجاھمندیسرزالبقارناراکبارخدیھاوخ یم
عقومھب[،دیریگبرظنرداریلحمیسرزابتسیایارب ]روکذمعناومرد[
یگدننارناکمادیابنیاهداجچیھرد .دینکیزادنا هارارنآدیناوت یم ]زاین
.دشابھتشاددوجوعیرسورسدردیب

26

دیزاسب )چیپرام( Sلکشھبعناوم



تاحیلست

27



حالستاصخشم
AK – 47

28

TM 8370-50007-OR/1 
U.S. MARINE CORPS TECHNICAL MANUAL 
OPERATOR’S MANUAL WITH COMPONENTS LIST 
FOR RIFLE, 7.62 MM, AK-47, NSN: 1005-LL-MUS-2940, P/N TBD 
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ندناکچرابرھابحالس،دریگیمرارق  (SEMI)کیتاموتاھمینتلاحیورربشتآباختنامرھاھکیماگنھ :ریتکت
ودوش ]کیلش[ھظفحمدراوگنشفکیاتدوشمیظنتکیتاموتامامتایھمینیوردیابنماض .دنکیمکیلشھلولگکیھشام
.دیشابھتشاد ]اھگنشفزا[گنفتندرکیلاخھبجایتحاھچانچای

دینکھعجارمکیتاموتاھمینتلاحیارب7لکشھب

راکدوخھمینتیعضوردنماض .7لکش

تساھتفرگرارقنمیاطیارشردباختنامرھا .6لکش

ھظفحمھبگنشفندشدراویارب .دنکیمنکیلشحالس،دشابنمیاتیعضوردشتآباختنامرھاھچنانچ :نمیا
دراوگنشفاتدشابنمیازاریغیطیارشرددیاب )نماض(رگباختنامرھا ]گنشفزا[حالسھیلختایکیلش
نمیاتلاحردارنماضھشیمھباشخضیوعتیارب .درکیلاخ ]گنشفزا[ارحالسایدوشکیلشھظفحم
.دینکھعجارم6لکشھب،تسا )ولجھب(کیلشهدامآشکچھکینامزیتح،دیھدرارق

ینامزاتایدشابهدشهدیشکبقعھشام ]ھکینامزات[،تسا "راکدوخ"یورنماضھکیماگنھ :راکدوخ
.دینکھعجارم8لکشھب .داددھاوخھماداکیلشھبحالس،دوشیلاخباشخھک

تساھتفرگرارق "راکدوخ"یوررگباختنامرھا .8لکش .
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ھحلساندرکحلسم

ینمیارادشھ
ارھلولگکیدناوتیم،دروخبھبرضای،دتفایبنیمزھبھتفرگرارقنآردباشخھکیاھحلساھچنانچ
رجنمتسانکممرادشھنیاتیاعرمدع .دوشیراگنالھسھیلختثعابًابقاعتمودھدیاجدوخرد
.دوشلنسرپگرمایبیسآھب

یتایلمعھتکن
.دنکتکرحولجھبشدوخدیھدهزاجا .دیھدنلھولجھبتسدابارندگنلگھتسدزگرھ

دینکمیظنت "نماض"یورارنماضمرھا1.

راشفالابتمسھبمکحمارنآودیھدرارقباشخھظفحمییولجھبلیورارباشخیولجھبل2.
.1لکش .ک.ر .تسامکحمشیاجردھکدیوشنئمطماتدینکنییاپوالابارنآسپس .دیھد

گنفتردباشخکیندادرارق .1لکش

دیھدرارقریتکتیوراررگباختنامرھا .3
ارندگنلگ .دوشکیلشھظفحمدراولواگنشفاتدیشکبرابکیارندگنلگ .4

.دیھدنلھولجھبناتدوخ
دیھدرارق "نماض"یورارشتآهدنھدقوس .5
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ھحلسایزاسکاپوھیلخت
.دیھدرارق "نمیا"یوراررگباختنامرھاودیریگبنمیاتھجردارھحلسا .1
سپسودیھدراشفباشختمسھبارباشخندرکدازآمرھا،باشخنتشادربیارب .2
2لکشک.ر .دیھددیھدراشفولجونییاپتمسھبارباشخ

باشخندرکجراخ .2 .لکش

3 .لکشک.ر  .دیھدرارق "رابگر"ای "ریتکت"یوراررگباختنامرھا .3

دیرادھگنودیشکببقعتمسھبارندگنلگ .4
ھکدیوشنئمطماتدینکیسرزابیکیزیفویمشچتروصھبارهدنریگوگنشفلاقتناھظفحم .5
هدنامنیقاباجنآردیگنشف

دیھدرارق "نماض"یورارشتآباختنامرھا .ددرگزابولجھباتدینکاھرارندگنلگ .6
تساملاسوکاپرضاحلاحردھحلسا  .7

)تسار(رابگرو )پچ(ریتکتتلاحردباختنامرھا3 .لکش



33

مھمتاکن
ریگدابماردمیظنتهوحنشخبنیا .دشدھاوخهدادششوپالصفمیاھناگادجشخبردیریگفدھندرکرفصلحارمتاییزج
دھدیمحیضوتارھلولگتباصاھطقنحالصایارب )حالسھبلرد(کسگمو
فدھاتھلصافمیظنتیارببقعیریگفدھمسیناکم .دنوشیمهدافتساندرکرفصیاربریگدابمرادوھلولھبلردکسگم
.دنوشیمهدافتساینادیمکیلشماگنھرد
تکرحرظندرومفلاخمتھجردارچیپایھلیمھکتسانیاریگدابماردوکسگمقیرطزاکیلشمیظنتیاربیلکنوناق
.دیھد

>;اد$مک$لشتا'نو،ی34گفد/مس-نا'موفا'شم$ظنت

کسگم
.فلا
تباصالحمنآندربالابابو،دور یمرتالابھلولگتباصالحم،ولجکسگمندروآرتنییاپاب  .ولجیریگفدھکسگم
لکشھب .دوشیمهدافتساولجکسگمندربالاباینییاپیارب )ولجدیدمیظنتراچآای(یبیکرترازبا .دوریمرتنییاپھلولگ
.دینکھعجارم4
.ب
پچھبھلولگتباصالحمتسارتمسھبنآراشفابوتسارھبھلولگتباصالحمپچھبماردندادراشفاب.میظنتمارد
لکش .ک.ر .دوشیمهدافتساریگدابماردتکرحیارب (M249ولجدیدمیظنترازباای)ولجدیدمیظنترازبا .دنکیماجباج
4.

میظنت  .4لکش
.ریگدابماردوکسگم

ھبدیالساھعومجمتکرح .درادرارقیریگفدھھحفصیاھتناردبقعدید )فاکش(مگارفاید .بقعیریگفدھمزیناکم-
یاھتمالعیوردیالساھعومجم .دنک یممیظنتارفدھاتھلصاف،یریگفدھھحفصیورتوافتمھلصافیاھ تمالع
،دینکمیظنت "S"یوررتم100ریزیاھهدودحمیارباردیالسا .دنیشنیمدوخیاجردیریگفدھھحفصیورھلصاف
.5لکشک.ر .رتم200یارب "2"،رتم100یارب "1"



!دینکھلمحھلمحھلمح

نامجاھممامتندرکدوبانتسانکممیرھشعافدزافدھھکیلاحرد
.دننکیمنکمماررھشظفحفدھیباختنا/رمتسمتالمح،دشابننمشد
شنازابرسمجاھمھکدینکلیدبتنمشدنوخمامحھبارنابایخرھدیابامش
.دنریمباتدھدبشدروخھبار
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کیھکدیوشنئمطم .دیزاسبرھشیدیلکیاھنابایخدادتماردارمکحتسمطاقن
ھکدشابنامدایدیابھکھتبلا،دیراد )یدعبنامتخاسھبیاهرفحدننام(رارفهار
لوطاھزورتسانکممیدیلکتوقطاقننینچ )یزاسهدامآو(یزاسکاپوھیلخت
تعرسھبایدننکشبتسانکممھکیبوچاییاھشیشیاھنامتخاسزا .دشکب
.دینکنهدافتسادنریگبشتآ

35PAM-45 PART 2. Infantry Platoon Basic Tactics. Section 55. Figure 35
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یعافدماکحتساکییاربھناخکیزیھجتولیدبت

کجنرانیا%ەرفح
دوشداج4اد4ا3اهقاتافکرد+چوکیاهەرفح
ک@لشهطقنزاد@ناوتب،دشدراونمشدر8اات

.دIزادنا@بکجنراناهنآیوردوخ

لفاغاهشکدودزا
NشPIم@سا3اراهناود

د@نکرپرادراخ

ار<خادتان789توی56چگمامت
.د8رادرب
`ارط̂[گتان]ZIتویXYچگمامت
یاربنازاود@شاXbبفقسزاارaخاد
ەدافتسا …ونشیاههسdکندرکرپ
.د@نک
یورادع3،دIرادربنالااراهنآر8ا

jداتفادنهاوخننات.

HIشهسEکهCالود

تروصرد .د@nیچ3تاقlطفک
نیا،stییاqتاقlطردنمشدذوفن
یXvگولجuvtیاqزااهنآک@لشزا
 .دنک@م

KIاJدCد

t}اوXvشرIزقاتاراویدرد

هlلرIزاق@قد،هقlطنI{تالا3(
t}ا3د4دیاربخاروسکt4}اوXvش

.د@نکداج4ا

KIوگهچراMا4ەدرپا3اراهەرجنپ

زایXvگولجیارب .د@ناشوپبKIامتخاس
د4اst3یجروخیاهج{خا4کجنراندورو
 )غ{مهناللثم(یزلفیروتا3اراهەرجنپ
.د@ناشوپب

د8رادربارتکراMاCشوپفک
ردارقاتافکتکراq/شوپفکد4ا3
یاجه3ودIرادرباهەرجنپرIزیاضف
ەدرخهشdشا4سکعربیاهخ@منآ
زانمشدر8اتروصنیارد .دIZI{ب
�نفاصuvtمزیوردوشدراوەرجنپ
 .دوشdمدنکش�کرحودتفا

ا%"توبات" ]زاەدافتسا[وا%ەرجنپزاتظفاحم
دورویولجاهەرجنپیولجیزلفیروتبصن
هتبلا .دنک@منکممXvغلما�روطه3اIl{قتارکجنران
وهناخیاهردا3ارتوباته3موسومظافحر8ا

،دIزاس�دوخیزادناXvتیاهتیعقومیاربstشهسdک
فقسubtخIرورفوکجنرانراجفنال3اقمردامشزا
قاتانیاه3نمشدهچنانچ  .درکدهاوختظفاحم
کجنرانک4توباتنآیالا3د@ناوتیم،دنکهنخر
.دIزادنا@ب

یرهشتامدخ
عطقهناخنوXvبزااراهنآ .دن�سهنI{فآرطخرا@س�یرهشقربوزا�
ەدرکذوفنهناخه3نمشدهکsbیعقومردلما�+Iراتوقربدوبن .د@نک
�ود4دل3ارهناخهشقنامشهکارچ .دهد@مارالا3تسدامشه3،دشا3
.هننمشد

هلM،دشماجنامزالیاهیزاسەدامآمامتsbقو
خیمیاههتختا3اراهنآا4ود568بabIبزاارا%
د@ناشوپبراد

روصحمظافح
یاهه4اqا3ەدشم�حموت3اثرادراخم@سلورود
هتشاذگرفندضیاهنیمنآفلتخمطاقنردهکY}وچ
داج4ایاربنمشدیاهشالتل3اقمردامشزا،ەدش
.دنک@متظفاحم )راویدندرکرجفنم(شومخاروس

8iراتردندgگنج
نا�ماهکدوبدنهاوخلما�+Iراتا4کIراتهم@نتلاحرداهقاتا
امشه3اراهردبوچراچرد )اqمهندرگیاربمه(�@سهلتبصن
هکb¤اتازارارفیاربt¤ا�نامزاتدنک@مکم�امشه3را�نیا .دهد@م
  .دهد@مارهتفرتسدزاالامتحا

تقومیهلMەار
داج4اتاقlطفکردهک¥}اهخاروسزا

نامس¦ر،نا3درنزاەدافتساا3د4اەدرک
ش¨آلثم(ندروخjُنوتسا4رادەرگ
Nەارناونعه3 )اهناشqتقومهل
   .د@نکەدافتسا

,?ا*ا<دشخ:9دوبهبارامشعافدهک,+*اظو

 .دوبدKاوخنامزەدننکدودحملماعاهنت :دنرادن
Mناد"مهکنیازاسKآیاSد*درکم"ظنتاردوخش
اهنآلما]ششوپیاربارک"لشیاهخاروسو
یارباریرا]یدنب ت`_لواک*د*ا:،د*درکداج*ا

دوجومنامزردنکممعافدن`deهبه:c?ا"bسد
.د"Kدماجنا



یاھ خاروسزاهدافتساکیتکات .دینکتسردیدایزیاھلنوتوشومخاروس
داجیااھ نامتخاسیجراخویلخادیاھ هراویدردھکییاھ خاروس-شوم
یاھاضفوینوریبیاھراویدنوردزااتدھد یمهزاجاناعفادمھبودوش یم
نیرت هدنوشرارکتونیرت بلاغزایکی-دننکتکرحاھ نامتخاسیلخاد
یاھهزاسلخادزاھلمحوددرتناکماکینکتنیا .تسایعافدیاھ کینکت
زااھلنوتنینچمھ .دنکیممھارفاررتشیبتظفاحمابوندشهدیدنودبینتب

.دننکیمتظفاحماھنارابمبلباقمردامش
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JOHN SOPINSKI/THE GLOBE AND MAIL, 
SOURCE: CANADIAN MILITARY ENGINEERS ASSOCIATION; 

PBS AMERICA, ORTONA 1943: A VERY BLOODY CHRISTMAS

دینکتسردیرایسبیاھشومخاروس



ششوپدیاباھنآ .دیزاسبییازیامکحتسمیاھھاگھانپ،دیرادنامزھچنانچ
.دنشابنییاسانشلباقالابزاودنشابھتشاد )امشرسیالابنتب(فقس
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دیزاسبهاگھانپاھنامتخاسجراخولخاد



یاھھحلسا .دیھدرارقاھنامتخاسلخادردارنیگنسیاھحالسدیناوتیم
مھرسهرابودنامتخاسرتالابھقبطردهدرکزابادتباناوتیمارگرزب
نیاربافاضم .تشاددیھاوخیرتربشتآیایاوزودیدطوطخامشروطنیا.درک
داجیاناعفادمیاھ حالسنیرتکلھمیاربیدننامهاگھانپتظفاحمراکنیاھک
.دنک یم
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دینکرقتسماھنامتخاسنوردارنیگنسیاھحالس



مود،ھیلوایاھتیعقوم :دیھدرارقدیرادهزرابمدصقھکییاجرھردارریاخذ
هدشنییعتشیپزایتاکرادتطاقنیارباریگرزبیایازمیرھشنیمز .موسو
،ھیلوایگنجتیعقومنیدنچزاینابیتشپیاربیفخموهدشتظفاحم،ناھنپ

.دنکیممھارفیکمکونیزگیاج
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یاجردتاحیلستوعبانمیواحناھنپریاخذ دیھدرارقرھشیاج



 .دینکهدافتساھلمحیارباھهداجھبکیدزنیاھنامتخاسابییاھنابایخزا
دنناوتیمناھگنفتریاسواھکناتاریزدنتسھرتھبیتحرتالابتاقبط
رددیابھکتسامجاھمنیا .دنرببالابدحنیااتاردوخیاھحالسھلول

ردھلمحھظحلاتدیابناعفادم .دگنجبالابھبندرکهاگنابرتتخسطیارش
.دنھدرییغتاردوختیعقومسپس،دننامبناھنپاھنامتخاسلخاد
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)دینکیرودنابایخزا(دینکھلمحاھنامتخاسلخادزا



نامسآزادوخھلمحتیعقومردیرھشعفادمکیندشهدیدیاربیلیلد/ھیجوتچیھ
اھگنفتھلول .درادندوجو ]دنا ندشکیدزنلاحردھکی[نامجاھمطسوتنابایخای
کیلشاھقاتالخادزادیدشھاکیاربودینامببقع .دیربننوریبهرجنپزاار
.دینک

ھبارهرجنپرھناشیاربدیاب .دنرادتشحواھزادناریتکتزایماظنیاھورین
لخادزاطقف ]دوصقمنیاھب[ .دینکلیدبتزادناریتکتکییلامتحاتیعقوم
.دینککیلشاھنامتخاس
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.دینکننایامناھهرجنپزانوریباراھحالس دیتسھیئرمان [نمشدیارب]امشلخادرد

دینککیلشاھنامتخاسلخادزا



نیاربانب .تسامھمرایسبهزرابم )ھمادا(یاربامشیاقبھکتسایروآداینایاش
 ]شتآ[یاھتیعقوم .دینکرکفبوخ،درکدیھاوخکیلشاجکھکنیادرومرد
نزب(دینکرارفودینزب .دینکباختناارینالوطیاھنابایخھبفرشمعفترم
لیاسویاھردواھهرجنپ .دینکهدافتسانیمک ]کینکت[زا؛)نومدوخیوررد
کت .دیریگبفدھارزابیاضفرد )رگنسنودب(نازابرساییھرزریغھیلقن
.دنتسھزابرسکییاھسرتنیرتگرزبزایکیاھزادناریت
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دینکباختنا )لیلداب(ادمعاردوخشتآفدھ



 ...راتشکقطانم(یریگردقطانمداجیا،یعافدیاھکیتکاتنیرتدنمتردقزایکی
.)دریمیمنمشدھکتساییاھناکم

:)یگداسیاربهدشمیظنت(راتشکھقطنمنتخاسیاربهداسھلحرم 7
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.دینکییاسانشارنمشددورویلامتحایاھهارھمھ●
.دھدماجنادنکیمشالت/داددھاوخماجنایراکھچنمشدھکدینکنییعت●
.دیشکبارنمشددیھاوخیماجکھکدینکصخشم●
)دینکفقوتمایھتسھآارنمشددیاب(دینکهدافتسادوخھشقنردویزیرھمانربارعناوم●
.دینککیلشاجکزاودیوشبناھنپاجکتسارتھبھکدیریگبمیمصت●
.)فتولوملتکوکھلمجزا(میقتسمریغیاھشتآبیکرتویزیرھمانرب●
.دینکنیرمترابنیدنچارھمانرب●

لحم راتشک دیزاسب (Kill Zone)

راتشکھطقن
عناوم



یاھداپھپزاناوت یم،تیزاراپتیعقوم/کینورتکلاگنجیاھ تیلباقساسارب
یریگلفاغزایریگولجویدورونامجاھمییاسانشیارباریراجتیمرگرس
بلقردارسرتدنناوتیمنینچمھاھنآ .درکهدافتسانامجاھمطسوتناعفادم
ربخھچنامسآرددننادنودننکهاگنالابھبدنوشروبجمرگا .دننکداجیانازابرس
.ھنایتسالتاقداپھپکینیاایآھکدننادیمن،تسا
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Image credit: ICL, https://bit.ly/3IBen7o

دنشابدیفمدنناوتیمیراجتیاھداپھپ



یاھ هورگ،ینزورگلوادربنرد .دینکارجارارفوھبرضهرزدضیاھنیمک
ای RPG-7و،کجنران،AK-47ھبطقفھکزرابم5ات3زالکشتمیکچوک

RPG-18 یالابتاقبطاینیمزریززایھرزیاھوردوخاب،دندوبزھجم
،دندوبرثومخساپزاناوتاناھ حالسریاسویلصایاھ کناتھکییاج،اھ نامتخاس
ردارھیقباتدندزیمارھیلقنلیاسونیرخآونیلوااھنآ .دندشیمریگرداھنآاب
دیدپانامسر[دندرکیمرارفسپسودندرکیمکیلش،دنزادنایبمادھبدوخھلتلخاد
.]دندشیم
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دینکبیحارط ”ورردنزب“تالمح



!کنات
دیاب،دنوشبدیدشیدربنرد ]مھنآ[رھشدراودنناوتبھکنیایاربنامجاھم
وھناخپوت،یماظنناسدنھم،ماظنهدایپ،کناتھباھنآ .دشابھتشادکنات

عفادم .تشاددنھاوخمربمزاینکناتھبکشیباھنآاما .دنرادزاینهریغ
.دھدرارقتیولوارداراھکناتمادھنادیاب

رتالابتاقبط ]یاربمزال[هزادناھباردوخیاھپوتھلولدنناوتیمناھکنات
ھلمحیاربتایلمعیحارطماگنھ .دنربباھنامتخاس ]فکمھزا[رتنییاپای
.دنککیلشدناوتیمنھکدیشابییاج،کناتکیھب
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*Diagrams from US Army Army Tactics, Techniques, and Procedures 3-06.11 

Combined Arms Operations in Urban Terrain



 )دالوف(هرزھطقننیرتکزانھکتسانآیالابکناترھھطقننیرتریذپبیسآ
ھککناتدضتاحیلستریاسو Javelinزااھنآھکتسالیلدنیمھھب .تسانآ

یالابزاسپسودننکیمزاورپنامسآھبھک،دنتسھ "الابزاھلمح"یاھحالس
لثم]یتکاریاھکجنرانرھشناعفادمرگا .دنسرتیم،دنیآیمدورفکنات

RPG7] یاھهرزھبدنناوتیمنھکدنرادهرزدضگنفت/یتسدیاھکجنرانای
دشابرقتسماھنامتخاسیالابتاقبطردتسارتھب،دننکذوفنکناتھندبمیخض
.دننککیلشاھکناتیالابزااراھنآو
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دنریذپبیسآالابزااھکنات



راکھکدننکیراکدنناوتیماما،دنرببنیبزاارکناتکیدنناوتنتسانکممناعفادم
نآلخادنازابرسدیدربھکتساکناتندرکروکراکنیاماجنایاھهارزایکی .دنکن
-دننکیمهاگننوریبھبھکییاھناکم(ییانیبکولبھبکیلشابراکنیا .دراذگیمریثأت
دننامگرزبربیلاکیاھحالسابهژیوھب )تساهدشصخشمزمرقگنرابریزردھک
.تساریذپناکما (RPG)یتکاریاھکجنران

یاربیلقتسمدحاوًالامتحاالابتسارتمس .تساکناتهدنامرفدیدکولبالابپچتمس
ھحلساریز،کناتیولجھیحانھکیلاحرد،تسا )کناتلدمھبھتسب(کناتپوتردول
ایدینککیلشاھنآھباھھطقننیاندناشوپایبیرختیارب .تساهدنناردیدکولبیلصا
.دینکباترپییایشا
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یکتم ]نوریبزایرصبعالطایارب[ھتسبردکناتکی
دوشروکدنناوتیمھکتسا )ینابدید(یکیتپاتاوداھب



دننام،دوشماجناینمیاتیعقومکیزادیابنزخمکیندرکروکیاربیشالترھ
.دنوشباترپ/دنتفیبنآیوردنناوتیماھزیچنآردھکنامتخاسکییالابتاقبطزا

،دوشیمھتخیرنزخمکیدیدیاھکولبیورھک )بآھن(تاعیامزایخرب
یتخسھبھکدشابیمیدقگنراینغوردناوتیمنیا .دنکیمراوشداریگدننار
.درککیلشواھبناوتیم،دنکزابارکناتھچیردزابرسکیرگا .دوشیمکاپ

نیبزا( .دینکھلمحیاھیلقنلیاسوھچھبیطیارشرھردھکدینکباختناتقداب
اھکناتھبمدقمطخیاھتیعقومرددناوتیمنھکتخوسلمحنویماککی )ندرب
.دنزیمیرتشیببیسآ،دنکیملمحارنازابرسھکینویماکزا،دسرب
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یاربسناشنیرخآناونعھبهدافتسالباقداومرگید
کناتندرکروک



فوتولوملتکوک
لتکوک .دشابیرثومحالسدناوتیمحیحصهدافتساتروصردفتولوملتکوک
ردو ]حالسنیایارب[بسانمفادھارد،هدشتظفاحمیاھناکمزااراھ
.دینکباترپاھنآھبھیلقنلیاسوی هدشنییعتشیپزاطاقن
و[دینکرکفبوخدینک )رارفسپسو(باترپتسارارقاجنآزاھکیاھطقنھب
نیرتلآهدیاھیلقنلیاسویالابیاھهرجنپزاندرکاھر .]دینکیزیرھمانرب
رگااما،دنتسھنیرتریذپبیسآنآیالابردحالسنودبھیلقنلیاسو .تسا

.دینزبھبرضاجکھکدینکباختنا،تسایھرز
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یماظنھیلقنھلیسورھردریذپبیسآطاقن

و،اھخرچ،اھھچیرد،ولجھشیش
روتایدارهرجنپولج



کناتھبکیدزنزاتالمحریاسوفتولوم
یاھھچیردرگا .تشاددھاوخھتسبردکناتربیمکرایسبریثأتًالامتحافتولوملتکوک
لماکفقوت/یدنکثعابتسانکمم،دنشابرثومتسانکمماھفتولوم،دشابزابکنات
کناتدضحالسابنیمککیزاینشیپ/تیامحناونعھبدناوتیمکیتکاتنیااذلف .دوشکنات
.دوشهدافتسارتھبیاھرازباریاسای

ودرھزاونآزارتالابتاقبطزااھکناتتمسھبفوتولوملتکوکباترپبسانمشور
.تسانابایخفرط
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The tanks tracks and 
sprockets can be damaged 
fi heavy metal objects 
(steel bars, pipes, etc.) is 
jammed into them.
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نیمک
نیمکزاکرحتمعافدایدوخیلکھقطنمزاتیامحیاربدناوتیمیرھشناعفادم
یاھریسمرددنناوت یماما،دنناسربرثکادحھباریرھشنیمزدیابًاحیجرت .دنکهدافتسا
.دنوشھتفرگراکھبزینیرھشقطانمنیبیاھ هداجدننامریذپ بیسآ

ھبهدشنیرمتوهدشیزیرھمانربیماظنکیتکاتکیرداریریگلفاغنیرتگرزبنیمک
.دوشارجادیدشطایتحاابدیاب .دناسریمرثکادح

ًاتقومایکرحتمفدھکیھبناھنپوهدیشوپتیعقومکیزاھناریگلفاغھلمحنیمک
.تساهدشفقوتم

شیپزا(یدمعو )یناھگان(هدزباتش :دراددوجونیمکھتسدود،یزیرھمانربظاحلزا
.)هدشیزیرھمانرب

:دراددوجو ]فدھوسایقمظاحلزا[نیمکعونھس
دحاوراتشکھقطنمکیردنمشدھبھلمحیاربناعفادم،یاھطقننیمککیرد .یا ھطقن
.دنوشیمرقتسم
یمرقتسمطبترمھطقننیمکدنچایودردناعفادم،ھقطنمکیرد .)یاھقطنم(ینادیم
.دنوش
نمشدتقومفقوتایتکرحلاحردیھرزھیلقنلیاسوربهرزدضنیمک.هرزدض
.تسازکرمتم

لکش Lویطخلکشود ]ھلمحلحمیھدلکشوناعفادمنامدیچظاحلزااھنیمک[
دراددوجو

،یراذگنیم،ینیمزضراوعطسوتاھکنلف
دنوشیمنمیاودودحماھنآزایبیکرتاییتظافحعناوم

sbینمام@ت
زاتlقارم(
هقطنم
)uvtم�

م@ت
sbینما

م@ت
sbینما
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وتینمانیمککیماجنارد .دنکتظفاحمشدوخزادیابھشیمھیرھشعفادم-تینما
لحارمھیلکردنیمکهورگتینمانیماتیارب .تسامھمرایسبلماعهورگزاتظفاحم
ھشیمھ .دینکیزیرھمانرب،لحمزارارفوماجنا،نیمکلحمھبندیسرماگنھ،نیمک
.دنتسھتینمایاھمیتدنریگیمرارقنیمکلحمردھکیدارفانیلوا

ارنآلامتحانیرتمکھکیناکمونامزرد،ارنمشدامتحدیابنیمک-یریگلفاغ
یراکناھنپوافخ،یزیرھمانربنیمکتایلمعکیلیلدنیمھھب .دنکریگلفاغ،دھدیم
،دیھدتسدزااریریگلفاغردالابتسدرگا .دبلطیماریدایزیتایلمعطابضناو
.]تساقفومانتایلمع[دوریمتسدزازیچھمھ

رھ.درادیمجاھتمادقاویرابشتآعطاقیرتربھبزایننیمک-لمعتنوشخ]نازیم[
.دنشابھتشادھمادانیمکلحارممامتلوطرددیابدراومنیایود

رارفزاات .دشابهدشھلوزیا ]اھھاریقابزا[دیابنیمکراتشکھقطنم-شتآیگنھامھ
هدافتسانامزمھدیاباھحالسمامت .دنکیریگولجنآھبیکمکیورینندیسراینمشد
ھمھنامزمھهدافتسازادیابنیمکهدنامرف .دوشیممھاھنیملماشلصانیا،دنوش
تایلمععورشیاھھیناثردنمشدھباربیسآرثکادحاتدنکلصاحنانیمطااھحالس
.دننکدراو

تکرحماگنھردارنیمکردهدننکتکرشیاھھورگھمھتامادقادیابهدنامرف-لرتنک
نیمکهورگلرتنک .دشابھتشادلرتنکتحترارفونیمکردراظتنا،لحمتمسھب
.تساساسحویتایحرایسبنمشدندشکیدزنماگنھ

نیمکتایلمعینابم
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میترھیاربونیمکلکیاربهدنامرفکیدیاب :ناھدنامرف•
.دوشنییعتهدنامرفکیمھهدننکتکرش

ارنمشدھبکیلشتیلوئسمنیمکردھلمحمیت–مجاھتمیت•
تینمانیماتودنریگیملرتنکتحتارنیمکلحماھنآ .دنراد
فیاظوماجنایاربنیمکلحمدراوھکینیعفادمزااھنآ .دننکیم
تظفاحم،دنوشیم )نمشدمیانغواھحالسندرکعمجلثم(هژیو
 .دننکیم

یرابشتآمیقتسمروطھبھکیناعفادممیت–شتآتیامحمیت•
.دننکیممھارفنیمکھقطنمھبار )یتیامح(یششوپ

لحمردتایلمعرصانعھیقبزالبقھکیناعفادم–یتینمامیت•
:دنرادریزدراومنوچیفیاظوودنوشیمرقتسم
نیمکردهدننکلمعیاھھورگلکینادیمتینمانیمات-
ماگنھدوزیھدرادشھ-
)راتشکھیحان(فدھندرکھلوزیا-
رارفتینمانیماتوتظفاحم-

نیمککییزیرحرطشورنیرتھب
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مینکرکفیباسحنیمکزالبق

ھمانربارتایلمعیبوخھبدیابیرھشناعفادم،نیمککییاربیھدنامزاسزاسپ
تاعالطانیمککییحارطیاربیماظنیاھمیتلوادتمیاھرازبازایکی .دننکیزیر
،دوجومنامز،نمشد ]ھبطوبرمتاعالطاوتاناکما[ ,تیرومامعونھبطوبرم
دنتسھ،دوخ هدافتسالباقیاھورینتاعالطاو،یاھقطنموینیمزضراوع

وتیلووسم ,دننکبیراکھچتسارارقدیابهدننکتکرشناعفادممادکرھ-تیرومام
نیمکنیافدھھچابولیلدھچھباقیقددننادبدیابناش ھمھ .دننادبارناشقیقدفیاظو
.دنھدیمماجناار

ھکینمشدھبتقوچیھ .دننکرکفبوخنمشدهرابرددیابنیمکهورگ–نمشد
 .دینکنھلمح،دیشابھتشادیرابشتآعطاقیرترباھنآربدوخدوجومتاناکماابدیناوتیمن
و(دینکرکفدینکھلمح )دیناوتیمنای(دیناوتیمنآھبھکینمشدعونوسایقمهرابرد
ارندروخنیمکماگنھردنمشدیلامتحایاھشنکاو/راتفردینکیعس .)دیریگبمیمصت
یاربیکمکیورینایآ ]دیشابھتشادیخساپناشیاربدیابھکیتالاوس[.دینکینیبشیپ
وتاوداھچ؟)دنتسرفب(دنھدبکمکتساوخرددنناوتیمایآ؟دمآدھاوخاھنآھبکمک
؟تشاددنھاوخیتاناکما

؟تسامزالفلتخملحارمیاربنامزردقچدنادبدیابنیمکیزیرھمانربهورگ–نامز
ردقچ؟ندشرقتسمویزادناهاریاربردقچ؟تسازاینھلمحلحمھبندیسریاربردقچ
؟بشایدوشماجنازوررددیابتایلمع؟دننامبرظتنموهدشناھنپدیاب

نآھبندیسرهار .دنکباختناارھلمحیاربلحمنیرتھبدیابهورگ–نیمزضراوع
عناوم،اھهداج،یرھشینیمزضراوعزاھنوگچدنادبدیابنینچمھ .دنکصخشمار
دیفمنیمکزیمآتیقفومماجناویریگلفاغلصاظفحیاربدناوتبھکدنکهدافتسا ..و
 .دشاب

–اھورین Available –ورینرفندنچ؟تسارایتخاردنیمکماجنایاربورینرفندنچ
؟تساجایتحا )یرابشتآتیامحنیمکتظفاحم(میترھیارب
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یدایزرایسبتایئزجابھکتسایاھطقنیاھلمح،نیمکزایوقعونکی
شیپزاناکمکیردصاخفدھکیرباربردًاددجموهدشیزیرھمانرب
.دوشیمماجناهدشنییعت

ھقطنمکیطقفابینیمکردنمشدھبھلمحیاربناعفادمیاھطقننیمکرد
.دنوشیمرقتسمنتشک

ھبهدشیزیرھمانربشیپزانیمککییزیرھمانربردنیمکمیتوهدنامرف
:درادزاینریزدراوملماشقیقدتاعالطا

نمشدیاھورینبیکرتودادعت
نمشدرایتخاردتازیھجتوحالس
نمشدتکرحتھجوریسم
نیمکنامزوناکم

Image and content (edited) credit: US Army Training Circular 3-21.76 Ranger Handbook

هدشیزیرھمانربشیپزایاھطقننیمک

)uvtم�ک4لوطردبdترته3(ساسحوb}ا@حف4اظو
(نآزادع3عمجتوتا@لمعزالlق¥}اهرهطقن) ORPلاغشاوت@نماuvtمات

فده¥}اسانش
sbینماÈانعرارقتسا
ش¨آt}اlی�شÈÉانعرارقتسا
�جاهتÈانعرارقتسا
دنکÌعلطمنمشد]ندشک4دزن[زاارەدنامرفsbینمام@ت
دنکÌزاغآارuvtم�ەدنامرف
دننک@مک@لشه3عوjÍ،یراlش¨آت4امحیاهم@ت

دننک@مهلمح�جاهتÈانع
د@نکuvtماتار (LOA)یوdÏÍپزرمت@نما
ددجمÐدنامزاس/ماغدا
موزلتروصرد¥}اج3اج-
د@نکوجتسجارراتشکهطقن-
د@نکنامرد/کم�اراه�خز
دنک@مرارف/stیشNبقعلحمزاهلمحم@ت
دنک@مرارف/stیشNبقعلحمزاt}اlی�شÉم@ت

دنکstÌیشNبقعsbینمام@ت
دوشÌعمجەراÒود ORPردەورگل�
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)1(نیمکراتخاسولحمباختنا

تیقفوماتیاھنویریگلفاغرصنعزاهدافتساناکمانیرتشیبنتشادفدھابارنیمکیاربناکمنیرتھبیرھشعفادم
.دنکیمباختناتایلمع

یمرقتسمنمشدریسمتازاومھبینابیتشپویموجھیاھمیت،یطخشیارآزاهدافتساابنیمکرد.یطخنیمک
زاکیلشضرعمردارنمشدودھدیمرارقنتشکھقطنمینالوطروحمرداررصنعودرھشورنیا .دنوش
لثم(تکرحیعیبطتیدودحمابقطانمرددناوتیمشیارآنیا .دھدیمرارق )رتریذپبیسآھیحان(دوخلغب

نیمکمیتھیلعتکرحیاربارنمشدییاناوتھکدوشهدافتسا )تسانامتخاسفرطودرھھکرھشلخادیاھنابایخ
ھقطنمردنمشدنتشادھگنیاربیرازباناونعھب،زابیتایلمعقطانمردشورنیازانینچمھ؛دنکیمدودحم
.تساهدافتسالباقراتشک

L نیمککیرد .لکشL لکش(لثمهاتوکیکیدنلبیکی،درادھیاپودL)،تھجتازاومھبدنلبھیاپردیمجاھتمیت
ھیوازردواھتناکیردارهاتوکھیاپ،یرابشتآینابیتشپیاھمیت .دوشیمرقتسمراتشکھطقنتمسھبنمشدتکرح
ھیلعار )هاتوکیاپ(میقتسممھو )دنلبیاپ(لغبزا flankیرابشتآمھرمانیا .دنھدیملیکشتھلمحمیتھبمئاق
ارشورنیا .درکهدافتسارھنایهداج،ریسمرددنتیاھچیپلحمردناوتیمارلکش Lنیمک .دنک یممھارفنمشد
.درکهدافتساتسامیقتسمنمشدتکرحریسمھکیقطانمرددیابن

نمشد راتشکھقطنم

ینابیتشپ/ھلمحمیت

یورشیپدح

ینمامیت
یت

یتینمامیت

یتینمامیت

ھلمحمیت

میت
شپ

بیت
نا

آی
ت

ش

میت
نما

تی
ی

یتینمامیت

یتینمامیت

نمشد راتشکھقطنم
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)2(نیمکراتخاسولحمباختنا
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دایزیزیرھمانربابوهدیدشزومآدارفاطسوتدیابوتساکانرطخرایسبیماظنتایلمعکینیمک *
.دوشارجالماکطایتحاابو

.دننکرارفدیابناعفادم،تفرتسدزایریگلفاغرصنعرگا .دنکریگلفاغارنمشددیابنیمک

یمارنیمکماجناویزادناهارھمانربھکدنوشنئمطماتدننکیمیسرربارهدنگنجرھناربھر
.دنناد

اراھمیترگیدتینما .دنوشیمدراوھمھزالبقنیمکھقطنمرسودھبیمازعایتینمایاھمیتھشیمھ
دنوشنئمطمدنفظوماھنآنینچمھ .دنھدیمعالطاناھدنامرفھبارنمشددورونامزودننکیممھارف
.دناهدرکیزیرھمانربشیاربھکتساینمشدنامھنمشد ]..تاودا،عون[
.دنکرارفدناوتننمشداتدننکدودسمالماکارنیمکھقطنمفرطودنمشددوروزاسپدیاباھمیتنیا

 .دنوشنئمطمتایلمعھمانرباباھیزاسهدامآیناوخمھزاودننکیسرربارنیمکلحمدیابناھدنامرف
اتارریسممامت .دادماجنازینداپھپابارراکنیاناوتیم،نیمکهورگندنامناھنپزانانیمطایارب
.دیورنهدایپنیمکلحم

(1) نیمکتایلمعکیقفومماجنایاربیکمکتاکن
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عورشزاسپھکدوشنئمطماتدھدرارق،دشابھتشادنیمرگایتح،یتظافحعناومدیابنیمکهورگ
.دیآیمناھنآتمسھبنمشد،نیمک

.دنکیممالعاهدنامرفارنیمکعورشنامز

.دینکعورشدرادنیمکمیتھکیحالس،گنفت،نیمنیرتگرزبابھشیمھ

.دننککیلشدیابھمھ،دنکیمکیلشعفادمکیھکیماگنھ

نانیمطانمشدندشھتشکزااتدنوربراتشکھقطنمھباتدنکنییعتارناعفادمزایخربدناوتیمربھر
.دنریگبتسدھبارتازیھجتایحالسھنوگرھودننکلصاح

نانمشدتسانکمم .دنکیزیرھمانربعیرسیلیخرارفیاربنیمکماجنازاسپدیابنیمکهورگ
هدافتساهدشفرصمنامزلرتنکیارب )گنھامھوقیقد(یچمتعاسزا .دنیایبکمکیاربیرتشیب
.دینامننیمکلحمردھقیقددنچزاشیب .دینک

نیرخآدیاباھنآ .دیراذگبدوختیعقومردهورگزاتظفاحمیارباریتینمامیتکی،جورخماگنھ
.دننکیمکرتارلحمھکدنشابیناسک

(2) نیمکتایلمعکیقفومماجنایاربیکمکتاکن
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اھورینیریگرارقناکمرباھنآ.دننککمکنایماظنریغزاتظافحھبدیابناعفادم
بلغاناعفادم.دنرادلرتنکیماظنریغتیعمجابطابتراردیماظنتازیھجتو
ودنرادیماظنریغدارفاروضحلحمدرومردمجاھمھبتبسنیرتھبتاعالطا
رارقرطخضرعمرداراھنآھناھاگآاتدنرادرارقیرتھبتیعقومردنیاربانب
ھکیرطخنازیمھبتسانکممعفادمیلکیژتارتساویکیتکاتتامادقا.دنھدن
:نآزایریگولجیارب.دشابھتشاد]یفنم[ریثاتدنتسھوربورنآابنایماظنریغ

.دیراذگبمارتحارشبقوقحوھناتسودرشبیللملانیبنیناوقھب.1
تسامھمنایماظنریغزاتظافحھکدینکرداصروتسد.2
ًاتدمعھکییاھ نامتخاساییماظنریغقطانمردیماظنفادھاندادرارقزا.3

یاھ نامتخاس،اھ ناتسرامیب،سرادمدننام،دنوش یمهدافتسانایماظنریغطسوت
وزیامتلصاھبمارتحایارب،نایماظنریغابیناکم مھو،یبھذموینوکسم
رداھنآاتاعبتو(یریگردکینیحاصوصخمولاحھمھردنایماظنریغزاتبقارم
.دینکیراددوخ)دنریگنرارقرطخضرعم

نایماظنریغزااراھنآھکدنشوپبییاھناشنایمروفینویدیابھناحلسمنازرابم.4
.)دنبوزابدننام(دنکزیامتم

درومردنایماظنریغھبوگدنلب،هاتوکمایپ،یعامتجایاھھناسر،ریژآقیرطزا.5
.دوشمھارفنایماظنریغنتفرگهانپیاربیفاکنامزاتدیھدرادشھیتفایردتالمح

.دیھدرارقلبقزانایماظنریغیاھهاگھانپردارھیلوایاھکمک،بآ،اذغ.6

نایماظنریغزاتظفاحم
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،اذغندناسرروظنمھباررطخیبروبعهزاجاھناتسودرشبیاھناوراکھبھشیمھ .7
.دیھدبمدقمطوطخزاحورجمنایماظنریغلاقتناووراد،بآ

،اھناتسرامیب،سرادم-دینکیراذگتمالعحوضوھبارهدشتظافحقطانم .8
.اھهاگھانپو،یبھذمیاھناکم

دینکنینیشنمھوطالتخانایماظنریغاب .9
هدرکنلمعتامھمنآردھکاریقطانمدوشیزاسکاپھقطنمھکینامزات .10

(UXO) اردراددوجویگنجهرجفنمداومیایاقبو(ERW) دینزبتمالع.
.دینکصخشمارنایماظنریغجورخیاربنمایاھریسم .11
وھیلوایاھکمک،دیھدھئارانایماظنریغھبارھیلوایاھکمکتاکن .12

.دینکعیزوتنایماظنریغنیبار )یتایحیاھنایرشیاربدنبگر(اھتکینروت
ایاھنکلابردنیبروداییمشچودنیبرودابھکدیھدروتسدنایماظنریغھب .13

.دنوشھتفرگهابتشازادناریتکتابتسانکمماریزدنریگنرارقاھهرجنپکیدزن
شتآیاھوتپھبزھجمیفاکهزادناھبیماظنریغعافدھکدینکلصاحنانیمطا .14

تازیھجت،)کچوکیحطسیاھشتآندرکھفخیاربیداعیوتپالقاای(یناشن
صخشمیاربرگناشن،هزانجلمحیاھھسیک،بآھیفصتیاھصرق،یرادربراوآ
ایییایمیشھلمحتروصرداھرھزداپ،کانرطخقطانمکیدزنیھدرادشھوندرک
.تسایکیژولویب

یاھ بیسآ،ھلولگزایشانیاھ مخزنامردیاربمزالشنادھکیکشزپیاھ میت .15
نامردونالاسگرزبیاربیگتخوسو،راجفنازایشانتاحارج،شکرتزایشان
نالاسگرزباباھنآیناوختسایاھراتخاسھکارچ(ناکدوکیاھ ناوختساتالکشم
.دینکمازعاقطانمھبوهدادشزومآارتسا )تسازیامتم

ھیفصتتاسیسأتدننام،دنتسھیکتماھنآھبنایماظنریغھکاریرورضتامدخ .16
.دینکیبایزابوریمعتدوبنکممھکنامزرھ،قربیاھھکبشوبآ
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یحارطناسناجنرندناسرلقادحھبروظنمھباھنآ .دنتسینیرایتخاگنجنیناوق
.دناهدش

.دیھدنرارقفدھارنایماظنریغ·
.دیراذگبمارتحابسانتوزیامتلوصاھب·
بیسآزایریگولجوندناسرلقادحھبیاربارنکممیطایتحاتامادقامامت·

.دیھدماجنانایماظنریغھبیفداصت
.دینکنهدافتسایناسنارپسناونعھبنایماظنریغزا·
ییایمیشحالس[بسانتمانای ]رھشکیلکیشرفنارابمب[ھیوریبتالمحھب·

.دیوشنلسوتم ]اتسورکییاربیاھتسھای
.دیھدنرارقفدھارسرادم،اھناتسرامیبدننامیماظنریغیاھتخاسریز·
دینکنمادعاوھجنکشاریماظنریغمدرم·
.تشادیناسنایراتفریگنجناریساوناریساابدیاب·
.دییابرنایدیشکنارھناتسودرشبنارگراک·
یسرتسدناکماوهدیدبیسآتیعمجھبھناتسودرشبیاھکمکندیسرهزاجا·

میقتسمیناسرکمکروظنمھبارمدرمھبھناتسودرشبیاھکمکلماوعنمیا
.دیھدب

.دینکتساوخزابار ]مرجم[دارفاودینکیسرربارتافلخت·



نازرابمزاتبقارموتافلت

یمعفادمومجاھمفرطودرھیاربرتشیبتافلتھبرجنمیرھشیاھگنج
نامردنینچمھودوخنامردوتبقارمیاربدیابیرھشناعفادم .دنوش
.دنشابهدامآناحورجم
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تالایاشترایاقبنیرتکد .دنکیمهدافتسادرادرایتخاردھکیرازبازایرھشعفادم
ھطقنات )تساهدرکھفاضااریدراومهدنسیون(دنکیمھیصوتارریزتیک/دراومهدحتم
 .دوشھئارایمزریکشزپیاھتیلباق ]یاربیزیرھمانربویروآعمج[یاربیعورش
.دنوشتفایتسانکممیخرباما،دنشابنسرتسدرداھنآزایرایسبتسانکمم

یچیق /یبیجیوقاچ●
)دیصرقدننام(بآھیفصتیاھصرق●
٪2دیروتنتسنوا1یرطب●
123بسچ /یاهرطقبسچ●
نیداتبکچوکیرطب●
یرارطضایوتپ●
)نادندخن(نادندخنتراک●
ھیالاب )هدشراکشخبماکحتسافایلانآردھکتکاداینتراک(بسچراونلور●

هدنوشادجیتشپ
)تنرزبلثممیخضھچراپ(نیگنسموبتخودنزوس●
عونتمیاھنامسناپ●
دنابعاونا●
زیمتیاھوتپواھھچراپ●
یمزرلیرتسازاگ●
،تکینروت● SOFT-T یمزردربراکتکینروتای(CAT)،ای،یلیئارساژادناب

.زاستسدیاھتکینروت
ھخسنھبدنمزاینیاھورادکچوکھتسب●
:دنرادفلتخمدربراکنیدنچھکهروظنمدنچیاھمتیآ●
،یزیرنوخلحمندادراشفایسرپمک(رتھبرتگرزبھچرھ )ھیفچ/یرسور(انادناب●

)دنبمشچوژادناب،نخالف
عونتمیاھلوطاب )ھلیم،بوچ،ھتخت(تخسوتفستاودا●

اقب/هزرابمتیکیاربمزالیکشزپمالقا

*Adapted from US Army Techniques Publication 3-50.21 
Survival



اقبیاربیکشزپھیلوالوصا

MARCH . یاربوتساهدنشکتاحارجلوافورحففخم
ھبیگنجطیارشردتاحارجنیاعیرسنامردوییاسانشھبکمک
ینامزاتحورجمنتشادھگنهدنزیاربتیولوابیترتنیرترثؤم
 .دوشیمهدافتسادسربرتالابیکشزپیاھتبقارمھبھک

• M - massive hemorrhage (bleeding)
• A - Airway
• R - Respiration
• C - Circulation
• H - Hypothermia

)یزیرنوخ(دیدشیزیرنوخ-خ•
ییاوھهار ]ندشھتسب[-ر•
ندرکسفنت]ییاناوتمدعایلکشم[-ت•
نوخشدرگ ]مدعاییتخس[-گ•
)دیدشیگدزامرس(یمرتوپیھ-ه•
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1-دیدشیزیرنوخزایریگولج
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2-دیدشیزیرنوخزایریگولج
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Stop Massive Bleeding (1)
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Stop Massive Bleeding (2)
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)1(حورجمییاوھهارنتشادھگن/ندرکزاب

Images and content credit: https://deployedmedicine.com/market/171/content/848

:دشابهدشدودسمییاوھهارتسانکممھکییاھ ھناشنومئالع

.دشکبسفنیبوخھبدناوتیمنھکدھدیمتمالعوتساناشیرپمودصم●
.دھدیمندرکهرقرقایفپورخیادصسفنتماگنھمودصم●
.تساهدھاشملباقییاوھهارردیجراخماسجااینوخ●
تروصھبدیدشھبرض●

دیھدماجناارریزیاھرونامدیناوتیم،ییاوھهاردادسنانودبمودصمکیرد



Signs and symptoms the airway might be blocked:

• Casualty is in distress and indicates they can’t breathe properly.
• Casualty is making snoring or gurgling sounds.
• There is visible blood or foreign objects in the airway.
• Severe trauma to the face

In a casualty without an airway obstruction, you can perform the 
following maneuvers 
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Airway must be/stay open

Images and content credit: https://deployedmedicine.com/market/171/content/848
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)2(حورجمییاوھهارنتشادھگن/ندرکزاب

Images and content credit: https://deployedmedicine.com/market/171/content/848

تساشوھیبمودصمھچنانچ
ردارواتسینکوشردو
یرواکیروایحاتیعقوم
دیھدرارق

اتدینککمکرایشوھمودصمھب
ھبراکنیا .دنیشنبتحاردناوتب
یتحارھبدھدیمهزاجامودصم
دنشکبسفن



:دشابریزدراوملماشدناوتیمیسفنتداحلکشممئالع
سفنتردیراوشد•
مدزابومدیاربالقت•
ردسفن6زارتمک(دناسریمنندبھبیفاکنژیسکاھکفیعضیلیخسفنت•

)ھقیقد
)ھقیقدردسفنت20زاشیب(عیرسسفنت•
.دشابنآزاسھنیمزوھنیسھسفقبیسآهدنھدناشندناوتیمقوفدراوم•

ایدناباب(مکشھیحانایھنیسھسفقرداراھمخز
!دینکنرپ )رگیددراوم

یدادسنانامسناپکیابارھنیسھسفقتحارج
ھتسبابمخزندناشوپنآیرارطضاشور :دیدنبب
ودنابابنامسناپندرکمکحمسپسودنابیکیتسالپ
.تسا ..
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سفنت

Images and content credit: https://deployedmedicine.com/market/171/content/848

ی هدننکخاروسمخز
ھنیس

راجفنازایشانبیسآ

ھنیسھیحانتاحارجعاونا اربقعوولجاتدیناخرچبولھپھبارحورجم
دینکھنیاعمھنتالابھبھجوتلباقیامورترظنزا



دیھدماجناکوشزایریگولجیاربدیناوتیمھکیتامادقا

زاودینکیسرربهرابوداریزیرنوخلرتنکیارب ]هدشماجنا[تامادقاھمھ-
.دینکلصاحنانیمطاناشندوبرثوم
.دنتسھمکحمزونھاھتکینروتھکدیوشنئمطم-
.دیراذگبالابارشیاھاپ،تسالمحتلباقشیاھمخزومودصمیاربرگا-

:زادنترابعکوشیاھھناشنومئالع

یپردیپوعیرسسفنت-
لماعتردلکشمایزکرمتندادتسدزا-
بوطرمولشودرس،هدرکقرعتسوپ-
یرتسکاخایهدیرپگنرتسوپ-
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نوخشدرگ

Images and content credit: https://deployedmedicine.com/market/171/content/848



لیلدھبًالومعمھکتساگرمیلامتحارطخابندبیامددیدششھاکیمرتوپیھ
نوخندادتسدزالیلدھب .دھدیمخردرسیاوھردتدمینالوطنتفرگرارق
.دوشیگدیسراییریگشیپ،رظنتحتدیاب،درسیاوھھنودایز

:یمرتوپیھیاھھناشنومئالع

)ھمزمزلثم(نییاپرایسبیادصابایموھفمانملکت
ندبشزرل
یگدولآباوخوھتسھآسفنت

:دینککمکیمرتوپیھزایریگولجھبریزدراومماجنااب

.دشابسیخیلیخھکنیارگمدیرادھگنیونتارمودصمھسبلا
دینک ]اجباجو[دنلبنیمززاارمودصم
.دیناشوپبدنکیمظفحارامرگھکیاھلیسورھایھفحلم،وتپابارمودصم
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)دیدشیگدزامرس(یمرتوپیھ

Images and content credit: https://deployedmedicine.com/market/171/content/848



7878

وتکاژاینھاریپزاھھادبدراکنارب
ھلیم/کریت

زاهدافتساابدراکناربنتخاسیارب
اینھاریپپیزایھمکد،تکاژاینھاریپ
دینکوروتشپارنآودیدنببارتکاژ
سپس،دینکاھرنآلخاداراھنیتسآو
.دیھدروبعنیتسآلخادزاارھلیم

زاهدافتساابھھادبدراکنارب
)..بوچ(کریتووتپ

،کریتووتپزاهدافتساابرتسبنتخاسیارب
:دوشماجنادیابریزلحارم
اردنلببوچ/ھلیمکیودینکزاباروتپ •
اروتپسپس .دیھدرارقزکرملوطرد
.دینزباتھلیمیور
رارقهدشاتیوتپطسوردارمودکریت •
.دیھد

مودلیمیوراروتپیهدناماھریاھھبل •
روبعلواھلیمیورزاارنآیقابودینکات
.دینکمکحموهداد

اھنآزا ]یکشزپیاھ[تبقارمونمالحمھبدوخنامودصملاقتنایاربدیابناعفادم
ھکیزیچاھنت .دنزاسب )زاستسد(ھھادبدراکناربیدایزدادعتدیاباھنآ .دنشابهدامآ
لباقمواقمداومزایعونو )کیتسالپ/زلف/بوچ(کریتتسازایندراکناربتخاسیارب
:دننامتسا )تنزرب،تکاژ،وتپ(ندرکنھپ

دیناسربرتشیبیکشزپتامدخورتنماطاقنھبارنیحورجم



 .دینامیمهدنززوردنچطقفیفاکبآنودب .دشونب ]یفاک[بآدیابیرھشعفادم
،دردرس،یگتسخ،تساندبیبآمکھناشنناھدیکشخ .تساقبدیلکندنامباریس
مدع،هدعموتالضعیگتفرگ،اھمشچیگداتفادوگ،ندرکنقرع،تسوپیکشخ
اراھھناشن .جنشتومشچنتفریھایسیتحوینالوطتدمردرارداھبزاین
بوذ /یروآعمج .دراددوجوندیشونیارببآیزاسکاپیاربییاھهاردیسانشب
نودب )رلکھیاپ(هدننکدیفسهرطق2 .دیناشوجبارهدشادیپھکیبآ .ناراب /فرب
ھجوچیھھبرگا .دیلولحمهرطق10ات5ای .دینکھفاضابآرتیلکیھبارسناسا
ندیشون .دینکھیفصتارنآ،دینکلصاحنانیمطادوجومبآتمالسزادیناوتیمن
وندبدیدشیبآمکھبرجنمابقاعتمھکدوشلاھسا/غارفتساثعابدناوتیمهدولآ
.دوشگرم

79

!دیشونببآ

:م8نکه8فصتاربآهنوگچ
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بآھیفصتیاربمزالداوملوادج

*US Army Training Circular 4-02.3 Field Hygiene Sanitation 
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ھیفصتھبیزاینفورظردهدشیروآعمجهزاتناراببآ-ناراب
واھ گرب،اھ نامتخاسیورربنارابھچنانچ،لاحنیااب .درادن

بآدناوت یم،دزیربفرظھبدوخریسمرداھ هزاسایناھایگریاس
ھنوگرھندادرارقابارناراببآ .دوشھیفصتدیابودنکهدولآار
دینکیروآعمجدینکادیپدیناوتیمھکلخلختمریغتاوداوفورظ
.دینکیروآعمجندیرابماگنھارنارابات

 .دینکهدافتسابآعبنمناونعھبزیمتوهزاتفربزا-فرب
رارقسابلیاھھیالنیبایشتآیکیدزنردارفربزارپفورظ
بوذھبفربھببآندوزفا .دنکبوذارنآندبیامرگاتدیھد
یراددوخفربمیقتسمندروخزا .دنکیمکمکنآرتعیرسندش
زادنکیمروبجمارندبودھدیمشھاکارندبیامداریزدینک
دوشیممرگجراخزافربھکینامزھبتبسنیرتشیبیژرنا
.دنکهدافتسا

*US Army Training Circular 4-02.3 Field Hygiene Sanitation 
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!دیرادھگنزیمتاربآواذغ،اھتسد
نمشدیاھھلولگھبتبسناریرتشیبیرھشناعفادمدناوتیمیلاوحاشوخانویرامیب
نایماظننیرتھبیاربیتحتافلت %80لیلدیمزرریغتامدصویرامیب،ھتشذگرد .دشکب

تفاظنویتشادھبیاھدرادناتساتیاعرھبفظومنایماظنهزورما .تساهدوبناھج
.دنتسھیاھناریگتخس

ھیاپتسدهدننکینوفعدضزا .دینکینوفعدضاردوخیاھتسددیابندروخاذغزالبق
.دییوشبیرتکابدضنوباصابایدینکهدافتسالکلا

ینعی .)رتشیبایرتم100(دیرادھگنروددوخیاذغزاناکمادحاتاراھمامحوییوشتسد
،اھهاچزااراھمامح .اھبیشتسدنییاپوھیذغایرادھگنلحمزادعبیلودابریسمرد
.دیرادھگنرود )رتشیبایرتم30(بآعبانمرگیدواھرھن

.دننزبتسدامشیاذغھبتارشحدیھدنهزاجا



نمشدابراتفر
یگنجیارسا

راذگاواھنآھبارناشتیلوئسمایدریگبیگنجریساتسانکممیرھشعفادم•
موسوملمعلاروتسد .دیشابھتشادیناسنایراتفرناینادنزابھشیمھ .تساهدش
:دینکلابندارناینادنزھبیگدیسرتھج  5Sھب

•search ابمالقا،تامھموھحلساندرکادیپروظنمھبارناینادنز-شیتفت
.دینکشیتفتبسانمانمالقارھویتاعالطاشزرا

•Silence مھرگیدکیاب(دننکتبحصھکدیھدنهزاجاناینادنزھب-توکس
یاربطقف .دشابھتشادنتبحصهزاجااھنآابیسکنینچمھ )دنرادنتبحصقح
.دینکتبحصناینادنزابندادروتسد

•Segregate وتیلم،تیسنج،ھبترساساربارناینادنز-یزاسادج
.دینکادجتیعضو

•SafeGuard ناماردبیسآزاارناینادنز،ونژنویسناونکقبط-تظافح
یارسایارب،زاینتروصرد .دوشیممھدربنتارطخلماشنیا .دیرادھگن

.دینکمھارفیکشزپیاھتبقارمیگنج

•Speed to the rear نامزنیرتعیرسردارناریسا-ھبقعھبعیرسلاقتنا
لقتنمدوخھبقعردیروآعمجھطقنھبوهدرکجراخگنجنادیمزانکمم
.دینک
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 هدرکن لمع تامھم

84Image credit: https://apgnews.com/community-news/news-briefs/recognize-retreat-report-
unexploded-ordnance/

دھاوخدوجورگیدیاھھلولگوپوت،هراپمخ،کجنران،بمب،یرھشگنجرد
یراجفنایاھھلت،اھنیمتسانکممنینچمھنمشد .دنوشیمنرجفنمھکتشاد
.دراذگبرستشپاررگیدیاھزیچو

شورزا .دنتسھکانرطخرایسباھنآ .دینکیقلتلاعفارهدشنرجفنمتامھمھمھ
.دینکهدافتسا Rھس

Recognize ویراذگھناشنوقیقدلحمصیخشت-یراذگھناشنوصیخشت
یتامھمنینچدوجو .دیھدماجناارهدرکنلمعتامھمدوجوهرابردیناسرربخ
دارفارگیدواھھچبیاربصوصخھب .تساکانرطخرایسبیرھشقطانمرد
.تسانادنچودرطخنیادنوشکیدزنتامھمھبتسانکممھکهدیدنشزومآ

Retreat یراکتسد،دیزیرنمھھبارشفارطایاضفوتامھم-ینیشنبقع
.دیوشنکیدزنهدرکنلمعتامھمھب،دینکناجباجارنآ،دینکن

Report دینکلقتنمارقیقدشرازگیلحمتاماقمھب-شرازگ



هزرابممکحمهداراومزع
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.دننکظفحدوخنوردردارهزرابمهدارادیابیرھشناعفادم

ھقطنمرداھنآ .دنرادھگنهدنزنابزربولدردارناش یزوریپھبدیمادیاباھنآ
.دنراداررتالابتسدیرھش

دنھاوخندزمتسدیاربًافرصایروزھباھ نآ .دنگنجیمناھروتاتکیدیاربنازابرس
.دیگنج

یمرگیدکییاربودوخهداوناخیارب،یدازآیارب،دوختلمیاربنازابرس
.دنگنج

هورگرد .دننکیمھبرجتارسرتنازابرسھمھ .دنکھبلغامشربسرتدیھدنهزاجا
لکشامشهورگردھکیماجسنایاھدنویپ .دینامبمھرانکودیگنجبکچوکیاھ
.تسادربنردسرترباربردرپس،تساھتفرگ

یاربشاهداراودنکدراومجاھمھبارهدننک جلفسرتدھاوخ یمیرھشعفادم
.دنکشبمھردارهزرابم

[…یدازآ،یگدنز،نزیارب،یناسناھیلواقوقحزاعورشمعافدیارب]


