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بررسیتاریخچهژ،3-ویژگیهایکمترشنیدهشدهاش،معروفتریناسلحههای

نه تنها کارمندهای نیروهای مسلح بلکه
پرونده
تمام افــرادی که سربازی رفتهاند ،با ژ3-
بیگانه نیستند .این اسلحه که سالهاست به عنوان
اسلحه سازمانی ارتش جمهوری اسالمی ایران محسوب میشود ،از جمله
نامها و تجهیزاتی است که با خاطرات تلخ و شیرین زیادی در ذهن مردم ایران
عجین شده است .یک سالح انفرادی ساخت آلمان که شاید نزدیک به ۵۰
سال است وارد ایران شده و عمده نیروهای ارتش کشورمان را مسلح کرده
است .اما باالخره قرار است تابوی خروج این سالح از نیروهای
ارتش شکسته شود چراکه امیر کیومرث حیدری فرمانده
نیروی زمینی ارتش در روزهای اخیر اعالم کرده که به
دنبال خروج ژ ۳-از خدمت و استفاده از سالحی
بومی و جدید که ساخت وزارت دفاع محسوب
مـیشــود ،اســت .به همین بهانه و در پرونده
امروز زندگی سالم ،درباره این اسلحه و
ویژگیهایش به همراه معروفترین
اسلحههای سازمانی دنیا،
مطالب جالبی را خواهید
خواند.

رمزگشایی از معنای تاریخ
انقضای مواد غذایی

آیا با مواد اولیهای که از تاریخ انقضای
آن ها گذشته است ،میتوان کیک یا
نان پخت؟
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 12توصیه طالیی برای تغییر
شرایط زندگی

تغییر وضعیت زندگی در زمان
گمگشتگی و ناامیدی ،مهارتی است که
بیشتر مردم با آن آشنایی ندارند
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آشنایی با فوت و فنهای
خبرنگاری
ژ ۳-از کجا آمد؟

از اسلحه سازمانی بیمصرف آلمانی تا نامتعادل فرانسوی!

رد پای اسپانیا ،آلمان و حتی بلژیک در ساخته شدن این اسلحه دیده میشود که  50سال پیش
به ایران وارد شد

معروفترین سالحهای سازمانی ارتشهای جهان مربوط به کدام کشورهاست و چه ویژگیهایی دارد؟

عمر ژ 3-در ایران بیش از 5دهه است
چنددههقبلسهکشورایران،ترکیهوپاکستانبهدنبالبحثاستانداردسازیآموزشهاینظامیوتجهیزاتهرسهاسلحهژ 3-رابرای
خدمتبهعنواناسلحهسازمانیدرارتشهایخودقبولکردهاند والبتههرسهکشورتولیدتحتلیسانسآنرانیزآلماندریافتکردند.
حاالبیشاز 5دههاستکهایناسلحهانفرادی،مهمترینسالحسازمانیارتشایرانمحسوبمیشودکهالبتهدرآستانهبازنشستگی
قرارگرفتهاست.

آشنایی با سالحی ارتقا یافته و پرطرفدار که
وزن و لگد زیادی دارد اما دقت اش باالست
تفنگ«ژ»۳-سالحیارتقایافتهوپرطرفداردردنیاستکهبهدلیل
قدرت فوقالعاده باال وبه ویژه دقت مناسب در فاصله بین  ۲۰۰تا
 ۴۰۰متری در سالهای گذشته برای خود نام و آوازهای ترسناک
دست و پا کرده بود .گلولههای این اسلحه در زمان برخورد با بدن
قربانی بعد از طی مسیر مشخصی به شکلی منهدم می شود و اثر
تخریبی مرگباری را به جا میگذارد .اما وزن به نسبت باالی ژ،۳-
لگدزیادوتقریباغیرقابلکنترلبودنآندرحالتشلیکرگباربه
نوعیازنقاطمنفیآنبهحسابمیآید.
نواخت 600تیردردقیقه
ژ ۳-سالحی است که قادر به شلیک تک تیر و رگبار در تمامی
وضعیتهایتیراندازیاست.اینسالحبافشارمستقیمگازباروت
مسلح شده و مهمات این اسلحه انفرادی از طریق یک خشاب۲۰
تیری یا به صورت دستی سالح را تغذیه میکند .همچنین برای
تــداوم عملیاتی بیشتر روی این سالح خشاب حلزونی شکل با
ظرفیت  ۱۲۰تیر نیز نصب میشود .دوربین معمولی یا دوربین
دید درشب میتواند بدون آنکه نیاز به تغییر و اصالحی در تفنگ
باشددرایناسلحهبهکارگرفتهشود.اینسالحدردومدلقنداق
ثابتوکشوییموجوداستوقابلیتپرتابنارنجکتفنگیرادارد.
نواختتیراینسالح ۵۰۰تا ۶۰۰گلولهدردقیقهاستوبردموثر
این سالح تا یک کیلومتر و برد نهایی آن  ۳۷۵۰متر است .وزن
این سالح بدون خشاب چهارکیلو و  ۳۰۰گرم و طول آن ۱۰۲۰
میلیمتراست.

HK G36؛ بیمصرف و ناامیدکننده اما کاربردی!
کشور :آلمان

74M-AK؛ همچنان محصوالت کالشینکف
کشور :روسیه

ارتشآلمانتاسال 1997ازسالحژ 3-بهعنوانسالحسازمانی
استفاده میکرد تا اینکه شرکت آلمانی هکلر و کخ سالح
تهاجمی ژ 36را ساخت و بدینترتیب تفنگ جدید جایگزین
ژ 3-شد .خشاب اصلی ژ ۳۶یک خشاب  ۳۰فشنگی است.
محل قرارگیری خشاب به عنوان یک بخش جداگانه ساخته
شده بههمین دلیل این سالح را بهراحتی میتوان برای پذیرش
خشابهایدیگرآمادهکرد.درسال ۲۰۱۲درجنگافغانستان
گزارششدژ ۳۶پسازشلیکچندصدگلوله،دقتشرابهشدت
از دست میدهد .تا جایی که اصابت گلوله به هدفی در فاصله
 ۱۰۰متررا«مشکل»،اصابتدرفاصله ۲۰۰متر«نا ُامیدکننده»
و در  ۳۰۰متر «غیرممکن» خواندند .در سال  ۲۰۱۵وزیر دفاع
آلمان خانم فندرلین ،ژ 36را تفنگ «بیمصرف» نامید و اعالم
کرد ،این تفنگ به خاطر اشکاالتش ،از ارتش آلمان بازنشسته
میشوداماوزارتدفاعآلمان،مدرکفنیمحکمیبرایارائهبه
دادگاه نداشت .بنابراین دادگاه آلمان رای را به سود هکلر و کخ
اعالمکردواینتفنگدرارتشآلمانحفظشد.

HK33؛ بهبودیافته ژ3
کشور :ترکیه

آشناییباجانشیناحتمالیژ3-
طبق پیشبینیها اسلحه فجر  224از تولیدات وزارت
دفاعرامیتوانبهعنوانگزین هاصلینزاجابهعنواناسلحه
سازمانیارتشاعالمکرد.دراینبینازاسلحهمصافهم
نام برده میشود با این حال مشخصات اعالم شده فجر
 ۲۲۴ایرانیشباهتبسیارنزدیکبهام ۴دارد.اینسالح
ساخت داخل میتواند از خشابهای  ۲۰و  ۳۰تیری
استفادهکند.سرعتدهانهگلولههایاینسالحنیز۸۸۴
متر بر ثانیه است .وزن این سالح بدون خشاب سه کیلو و
 ۲۰۰گرم است که این عدد برای کالشینکف روسی سه
کیلوو ۴۷۰گرموبرایژ ۳-آلمانیبیشازچهارکیلوست.
این کاهش وزن قابل توجه ،یکی از مهمترین نکتهها در
طراحی و ساخت این اسلحه است .سازوکار عملکرد آن
بهمانندام ۴براساسگازمستقیمباروتباقفلچرخشی
است .این سالح همچنین ریل مخصوص انواع دوربین،
هدف گیر لیزری ،چراغ قوه و دیگر ملزومات مورد نیاز را
دارد .قنداق این سالح نیز از نوع متحرک بوده و با توجه
به نیاز ماموریتی و جثه تیرانداز میتوان اندازه آن را تغییر
داد .روی فجر  ۲۲۴ایرانی
دو شیوه هدفگیری
دیـــده مـیشــود
کــه نسبت به
مــــدل نصب
شـــــده روی
ام ۴آمریکایی
پــیــشــرفــتــهتــر
است.
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همه ارتشهای جهان از تجهیزات سازماندهی شدهای برای آمادگی و به کار بردن در جنگها استفاده میکنند .تجهیزات انفرادی مورد استفاده در نیروهای زمینی نیز همیشه
مورد توجه بوده و استانداردهایی برای آنها در نظر گرفته میشود .منظور از سالحهای تهاجمی سالحهای کالیبر متوسطی هستند که به طور گسترده در بین نیروها استفاده
میشوند .در این مطلب با سالحهای سازمانی تعدادی از ارتشهای جهان آشنا میشویم.

سالح سازمانی نیروی زمینی ترکیه برای چهار دهه سالح ژ3
بود که در این کشور تولید میشد ولی در ادامه ارتش این کشور،
دست به تولید سالح اچکا 33زد که به نوعی نسخه بهبودیافته
همان سالح ژ 3است .این سالح  30فشنگی بوده و سرعت
آتش بیشتری هم نسبت به سالح ژ 3دارد .این نسخه دارای
شباهتهای زیادی در مکانیزم و ظاهر نسبت به ژ 3است اما
عالوه بر تفاوت در کالیبر ،سرعت آتش آن به  700تا 750
گلوله بر دقیقه میرسد و سرعت دهانه نیز  950متر بر ثانیه
است .از خشاب  30فشنگی در آن استفاده میشود و به علت
پوکه کوتاهتر کمتر گیر کرده و اطمینان بیشتری میتوان به آن
داشت .ترکیه در سالهای اخیر طرحهایی برای جایگزینی
این سالحها با سالح بومی ام پی تی  76داشته که هنوز عملی
نشده است.

مقایسه ژ  ،3یوزی ،کالش و M16
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سازمانیدنیاو...بهبهانه احتمالتغییراسلحهسازمانیارتشکشورمان

اگر بخواهیم به ریشه اسلحه ژ ۳-بپردازیم باید به روزهای پایانی جنگ
جهانی دوم برگردیم؛ جایی که بسیاری از دانشمندان و متخصصان
علمی و صنعتی آلمان به دنبال فرار از وضعیتشان در آن روزها بودند.
مهندسان شرکت ماوزر آلمان در آن روزها به دنبال طرحی برای توسعه
یکسالحتهاجمیجدیدبودندوبرخیازطراحاناسلحهآلمانیموفق
شدندبهاسپانیابروندودرسایهحکومتژنرالفرانکوازتعقیبمتفقیندر
امانباشند.اینمهندسانآلمانیدراسپانیاودرسال ۱۹۴۹میالدی،
شرکت CETMEرابرایدولتاسپانیابهراهانداختندوتوسعهسالحی جمعیازنیروهایرزمندهارتشدرسالهایدفاعمقدسمجهزبهژ۳-
جدید برای ارتش آن کشور آغاز شد .در آن زمان با تشکیل پیمان ناتو و
مشخص شدن مرزبندیهای جدید سیاسی و نظامی بین واشنگتن و
مسکو ،آلمان غربی هم که از خرابههای جنگ جهانی دوم در حال سر
بلند کردن و در عین حال به دنبال راه اندازی مجدد تشکیالت نظامی
خودبودبهپیمانناتوپیوستودرنهایتبهدنبالجنگافزاررفت.دراین
بین،آمریکاییهابهدنبال M14رفتند،بلژیکیهابا FALوآلمانیهاهم
در نهایت به ژ ۳-رسیدند .بنابراین ریشه ژ ۳-در حقیقت همان سالح
سالحCETME
ساختهشدهتوسطمهندسانآلمانیدراسپانیابود.درخورذکراستکه
اینسالحدرکنار FALبلژیکی،موفقترینسالحهایانفرادیجهانغربدرطولجنگسردخصوصاازنظربازارصادراتبودهوتقریبا
بیشت رمتحدانآمریکاوجهانغرببهنوعیبایکیازایندوسالحمجهزشدند.

 26آوریل 2020

سالحی که در ارتش روسیه به عنوان سالح سازمانی استفاده میشود
آکــا74-ام نام دارد که از محصوالت شرکت کالشینکف است .این
تفنگ تهاجمی در ســال  1991به عنوان ســاح سازمانی روسیه
شناخته شد .برد موثر این سالح  800متر و حداکثر برد آن به 3150
متر میرسد .البته منظور از برد موثر  800متر با نصب دوربین روی
سالح است وگرنه برد موثر با چشم غیرمسلح درنهایت  400متر است
یعنی شعاع دیدی که میتوان با چشم مشاهده کرد .نسبت به نسخههای
قبلی از توان باالتری برای نصب سامانههای دید در شب بوده و انواع مختلفی از
نارنجکها را میتوان به وسیله آن پرتاب کرد.

95-QBZ؛ سبک و با ارگونومی مناسب
کشور :چین
اینتفنگتهاجمیازسال 1996واردخطتولیدشدوازآنموقعبراینیروهای
خطمقدموازآنبهبعدبهعنوانسالحرسمیارتشچینبهکارگرفتهشد.وزن
این اسلحه  3.2کیلوگرم و طول آن  745میلی متر است که طول لوله آن به
تنهایی 463میلیمتراست.سرعتشلیکازدهانهآن 930متربرثانیهاست
و دارای برد موثر 400متر است که با دوربین به 600متر ارتقا پیدا میکند .در
باالیسالحدارایدستگیرهحملشبیهدستگیرهحملام 16استودوقسمت
نشانهگیری دارد .از امتیازات این سالح ارگونومی مناسبش در نسخههای
جدیدآناست.

فاماس اف1؛ کملگد اما نامتعادل!
کشور :فرانسه
در اوایل دهه  70سالحی به نام فاماس تولید میشد که بعدها در سال 1978محصولی از آن با
عنوان فاماس اف 1رسما به طور گسترده وارد ارتش فرانسه شد .دراین نوع سالح با قرار گرفتن
خشابوگلنگدنپشتسرماشهبدوننیازبهکوتاهکردنلوله،طولسالحکاهشمییابدوهمچنین
لگدسالحکمتر وبهترکنترلمیشود.حتیبایکدستهممیتوانآنراشلیککردامامشکالت
خودشراهمداردازجملهاینکهتعویضخشابشدرمقایسهباسالحهایهمردهسختتراستو
قرارگرفتنبخشزیادیازتجهیزاتشدرانتهایسالحکمیتعادلگرفتنآنراسختمیکند.وزن
اینسالح 3.8کیلوگرماستوبردموثرآن 450مترتخمینزدهمیشود.
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