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راهنمای مراحل بازی ایرانی دوران افتخار....

دفاع از جاده...
خب ابتدا که وارد می شین بین دوتا خاکریز هستین و باید از جاده در برابر عراقی ها مواظبت کنین

بعد از کمی درگیری تیربارچی رو می زنن و از شما خواسته می شه که برین پشت تیربار ولی خب
اجباری نیست و می تونید این کار رو نکنید بعد از کمی مقاومت تانک هاشون سر می رسن و باید با
آر پی جی اونا رو منهدم کنید برای این کار بهتره برید روی خاکریزی که سنگر مداره بشینید و اونا
رو هدف بگیرید ولی بهتره جایی قرار بگیرید که روبروتون سنگر باشه مثال سنگری که
داخلش آر پی جی هست تا مورد اثابت گلوله های دشمن قرار نگیرید.

تو این بین هر وقت صدای سوت خمپاره رو شنیدین بهتره از خاکریزی که سنگر داره دور بشین تا
آسیبی نبینید بعد از اینکه تانک ها رومنهدم کردین بعثی ها فرار می کنن و شما باید به همراه فرمانده
و دیگر
نیروها ی خودی اونا رو تعقیب و نابود کنید تو این مسیر بهتره که از فرمانده دور نشین.

عملیات در شب...
تو این مرحله شما سوار تاتنک هستین و باید با کمک بقیه ی تانک های خودی تانک های عراقی رو
منهدم کنین ابتدا با زدن دکمه Nدوربین در شب و فعال کنین و شما باید ابا توجه به راهنمایی های
دوستتون و عالمت هایی که رو صفحه هست تانک های عراقی رو منهدم کنین فقط حواستون باشه
که از تانک های خودی دور و به تانک های عراقی هم نزدیک نشین که احتمال شکستتون بیشتر

می شه.

بعد از انهدام کامل تانک های عراقی شما باید در نقش سید(یادم رفت بگم،سید کسی که ما کنترلش می
کنیم)به همراه فرمانده و نیروهای دیگه افراد بعثی رو نابود کنید.

پس از طی مقداری از راه و درگیری با عراقی ها یکی از خودروهای خودی که پشت اون یربار
نصب سر می رسه و از شما می خوان که برین پشت تیربار بعد از این کار خحودرو حرکت می کنه
و شما باید عراقی هایی رو که تو مسیر هستن از بین ببرید و آخر کار بازدن دکمه  Spaceاز
خودرو بپرین بیرون تا زنده بمونید.

سوار بر موتور...
تو این قسمت شما باید حدود ۷تا ۸دقیقه با موتور از دست منافق ها فرار کنین و دشمنایی رو که
دنبالتونن با کلت بزنین برای اینکار با زدن کلیک راست به عقب نگاه می کنید.اینجا بهتره که شما
فقط گاز بدین و به اینور و اونور کردن موتور کاری نداشته باشین سید خودش این کار رو می کنه.

بعد از چند دقیقه به یه پیچ می رسین و بازی ذخیره می شه البته اگه بخواین بازی رو از همون جا
بارگذاری کنین احتماالً موفق نشین و مجبور شین بازی رو از ابتدای سوار موتور شدن بارگذاری
کنین بعد از پیچ به یه کلبه می رسین که جلوی کلبه تعادلتون رو از دست می دین و به زمین می
خورین و به داخل یکی از کلبه ها که با عالمت و اسم پناهگاه مشخص شده برین و اونجا پناه بگیرین
بعدش منافق هابا دوتا موتور و دوتا جیپ میان سراغتون بهتره اینجا برین گوشه ی کلبه کنار در
ورودی بشینید و منافق ها رو که میان داخل بزنید فقط سعی کنید
اسلحه ی یکی شون رو بردارین چون نمی شه با کلت از پسشون بر اومد.
بعد از کشتنشون هم که باید دوباره به سرعت سوار موتور بشین و به سمت نیروهای خودی برین.

مقاومت و محافظت....
تو این قسمت شما باالی یه تپه استتار کردین و باید از نیروهای خودی که پایین تپه با منافق ها
درگیرن محافظت کنین و تو این بین یه بار هم باید برین پایین و چندتا منافقی که از پشت حمله کردن
رو بزنین و دوباره به محل استتار خودتون برین بعد از چند لحظه باید با همون موتور فرار کنین.
راستی یه چیزی رو یادم رفت گم شما می تونید وقتی با دوربین تک تیر هدف گرفتید با زدن دکمه ی
Shiftاسلحه رو برای چند لحظه ثابت بگیرید ئلی فرقش با بقیه بازی هایی که هست یا من تا حاال
بازی کردم اینه که صدای حبس کردن نفسش رو می فهمیم.

گاهی روی هوا،گاهی روی زمین...
اینجا شما باید برین پشت تیربار و منافق هایی رو که سعی دارن از تپه ای که شما روش وایسادین
بیان باال رو بزنید فقط حواستون باشه از پشت نفربری که جلوتون نیان باال و از سمت چپتون رد نشن
چون اگه حتی نفر هم از سمت چپتون رد بشه بازی رو می بازین.

در ادامه شما باید انقدر مقاومت کنین تا سر و کله ی بالگرد های خودی پیدا بشه
از اینجا شما در نقش خلبان ایرانی با بالگرد اهدافی رو که براتون مشخص شده بزنید البته ابتدای کار
فقط دوتا هدف دارین که تو ابتدای صف منافق هاست بعداز اون شما باز هم در نقش سید باید به دنبال
فرمانده و نیروهای دیگه منافق های باقی مونده رو بکشید

وقتی همه رو زدید باز به بالگرد بر می گردید و در نقش خلبان ایرانی تانک ها،نفربر ها و جیپ
های دشمن رو نابود کنید
ولی خب باید حواستون به تیربارچی ها و آر پی جی زن هاشون باشین تا مورد اثابت گلوله شون
قرار نگیرید راستی به بالگردهای خودی برخورد نکنی هاااا
و تو این قسمت شما باید از بالگرد های دیگه فاصله ی زیادی نگیرید و نذارید حتی یکی از اهدافتون
که همه تانک های سبز رنگ هستن باقی بمونه
بقیه ی تانک ها و نفربر ها و همین طور جیپ ها اهداف فرعی هستن
راستی تو کنترل بالگرد با زدن دکمه ی  Tموشک تاو رو کنترل می کنید و با کلیک راست تیر
کوچک و با کلیک چپ م.شک شلیک می کنید چه معمولی و چه تاو

ودیگه هیچی دیگه تموم شد.......
دعا برای عاقبت به خیری،سالمتی و پیروزی ایرانی ها و مسلمین یادتون نره
(فارسی را پاس بدارید و بازی ها و محصوالت ایرانی رو رها نکیند)
خداحافظ یا علی شب و روزتونوم آبی استقاللی
حسین بهمنی یه استقاللی از ایران از اهواز
با تشکر از آقای صابر سبحانی مدیریت سایت گیمی و وبالگ بازی ایرانی
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