
عوضوم اب ناریا یبط صیخشت یهاگشیامزآ مولع یارتکد نمجنا یتاعوبطم تسشن

.دش رازگرب یهاگشیامزآ تازیهجت یتلود زرا فذح یاهشلاچ

یارتکد نمجنا هریدم تئیه وضع ،ینامزلابحاص دمحم ؛ایوپ ناراگنربخ هاگشاب نامرد و تشادهب راگنربخ شرازگ هب
ره رد یلم صلاخان دمآرد هکنیا نایب اب نمجنا نیا زورما یربخ تسشن رد ناریا یبط صیخشت یهاگشیامزآ مولع
5 ام روشک رد تمالس هنارس شیپ لاس ود ات :تشاد راهظا ،دوشیم ماجنا ساسا نآ رب یدنبهجدوب و ینیبشیپ لاس
تسا هدشن هدید بوخ رگید یاههنارس هب تبسن و تسا دصرد 7.8 دودح هنارس نیا لاسما .تسا هدوب دصرد 6 ات

.تسا دصرد 25 هعسوت لاح رد یاهروشک رد و دصرد 18 ات 15 هیاسمه یاهروشک رد تمالس هنارس هک ارچ

هجوت ناراذگتسایس دوریم راظتنا و دراد یلم صلاخان دمآ رد اب یمیقتسم طابترا تمالس هنارس ،یو هتفگ هب
.دنشاب هتشاد اههاگشیامزآ یعقاو هفرعت ن�عت ،تمالس هنارس شیازفا هب یرتشیب

روبجم کچوک یاههاگشیامزآ تروص نیا رد ،دنوش نیمأت و هیهت دیاب یهاگشیامزآ و یکشزپ تازیهجت :داد همادا یو
رارق دوخ لوا تیولوا رد ار تمالس هنارس و دنک رظندیدجت اههنارس رد تلود هک تسا نیا هار اهنت دنتسه یلیطعت هب
تروص رد دیاب و تسا هتشادن دوجو اهتکرش هب یتلود زرا صیصخت رب تشادهب ترازو یوس زا یفاک تراظن .دهد
.دریگب تروص زرا میسقت نیا رب تشادهب ترازو یوس زا یدایز تراظن ،تمالس هنارس شیازفا

تیلاعف هب دنناوتب اههاگشیامزآ ات دهدب یاهنارای تلود دیاب دوش فذح یحیجرت زرا رگا هکنیا نایب اب ینامزلابحاص
هک تسا یتادراو اهتیک و هیلوا داوم هلمج زا یهاگشیامزآ تازیهجت دصرد 90 ات 80 اریز دنهد همادا دوخ بولطم
.دراد زرا هب زاین

فیاظو حرش هک تسا یداتس تالیکشت کی تشادهب ترازو تمالس عجرم هاگشیامزآ لک هرادا :تشاد نایب یو
هک هدش لوحم یکشزپ تازیهجت لک هرادا هب هفیظو نیا اما دنک تراظن یکشزپ تازیهجت رب دناوتیم و دراد صخشم
روشک رد هاگشیامزآ رازه 5 زا شیب هک تسا یلاح رد نیا .تسین اههاگشیامزآ یوگخساپ هجو چیه هب هرادا نیا
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.دوشیم هئارا اهنآ یوس زا یصیخشت تامدخ دصرد 70 و دراد دوجو

تازیهجت یتلود زرا فذح یارب هجدوب ناموت درایلیم 5500 هب زاین

زا یناموت 4200 زرا فذح تاعبت هرابرد نمجنا هریدم تئیه وضع ،یرقاب نیدلالامک ،یربخ تسشن نیا همادا رد
تازیهجت یتلود زرا رگا هک دش مالعا میتشاد یکشزپ تازیهجت لک هرادا اب هک یاهسلج رد :تفگ یهاگشیامزآ تازیهجت
ار دوشیم دراو رضاح لاح رد هک یتازیهجت هک میراد زاین رتهفاضا هجدوب ناموت درایلیم 5500دوش فذح یهاگشیامزآ
.دش میهاوخ هجاوم یناموت درایلیم 5500 هجدوب یرسک کی اب ام عقاو رد ،مینک دراو

شیازفا ار اهالاک تمیق زین اهتکرش نیا و دنکیم دراو راشف یتادراو یاهتکرش هب ادتبا رد هنیزه نیا :دوزفا یو
300 ،یتلود زرا فذح تروص رد هک دوشیم ینیبشیپ ؛دوشیم لیمحت مدرم هب زین تمیق شیازفا نیا و داد دنهاوخ
.دوش هفاضا یهاگشیامزآ یاههنیزه هب دصرد

هب ار یتلود زرا فذح زا لصاح دمآرد شیازفا تلود ،یحیجرت زرا فذح تروص رد هک تسا نیا راکهار :داد همادا یو
یاههنیزه لمحتم مدرم اریز دوش هداد ششوپ یهاگشیامزآ شخب رد هفرعت شیازفا ات دنک قیرزت نامرد شخب
دوبمک هلمج زا یتاعبت .درک دهاوخ هفاضا نامرد شخب هب ار یرتشیب مروت یتلود زرا فذح .دش دنهاوخ یدایز رایسب
یهاگشیامزآ هزوح رد داصتقا رد یناماسبان و اهتمیق شیازفا ثعاب هک دمآ دهاوخ دوجو هب ادتبا رد اهتیک یخرب

.دش دهاوخ

اههاگشیامزآ رد تست درایلیم 2 هنالاس ماجنا

ریثات زرا خرن تاناسون هکنیا نایب اب ،نمجنا نیا یجراخ تیغیک لرتنک شخب لوئسم ،ولهزمح اضرمالغ همادا رد
زرا خرن تار�غت اعطق و دوشیم نیمات یجراخ عبانم زا ًامومع اهتیک :درک حیرصت ،دراد یهاگشیامزآ هزوح رد یدایز
زا اهنآ نیمات رد تیدودحم زین دوشب رگا و دوشیمن هیهت عقوم هب اهتیک و داوم نیا زا یرایسب .تسا راذگرثا اهنآ رب
تامدخ هب هتسباو ،اهیرامیب زا یریگشیپ و اهنامرد و اهصیخشت زا یرایسب و دراد دوجو بوخ یاهدنرب
.تسا یهاگشیامزآ
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تار�غت هک مینک هجوت نیا هب تسا مهم و دوشیم ماجنا اههاگشیامزآ رد لاس رد تست درایلیم 2 ادودح :دوزفا یو
دصرد 80 زا شیب اریز درک دهاوخ لکشم راچد تامدخ نیا هب یسرتسد رد ار اهنآ مدرم زا تیامح نودب زرا خرن
اب هارمه رگا یاهفرعت ماظن رد ر�غت هنوگره و دوشیم تخادرپ مدرم طسوت یصوصخ شخب رد اهشیامزآ هفرعت
ررضتم عوضوم نیا زا هک دنتسه نارامیب نیا تیاهنرد و درک دهاوخ دایز ار مدرم یلام راب ،دشابن یاهمیب ششوپ

.دش دنهاوخ

و یتلود زرا صیصخت تلع هب یکشزپ تازیهجت سوکعم قاچاق زورب رب ینبم مینست راگنربخ لاؤس هب خساپ رد ولهزمح
اههاگشیامزآ رد کتیت هناماس :تشاد راهظا ،مالقا نیا قاچاق زا یریگولج یارب کتیت هناماس زا هدافتسا مدع ییارچ
ات دنوشیم دصر دنتسه یتیامح زرا زا هدافتسا لاح رد هک ییاهتکرش رضاح لاح رد اما هتفرگن رارق هدافتسا دروم
.تسا یکشزپ تازیهجت لک هرادا هدهع رب ،رما نیا رب تراظن تیلوئسم ؛دسرب یعقاو هدننکفرصم هب مالقا نیا

دنکیم ن�عت لوصحم یارب ار یتمیق هدننکدیلوت ای دراو یاهتکرش هک تسا نیا میراد هک یاهدمع لکشم :دوزفا یو
لقتنم اههاگشیامزآ هب ار یلام راب اهتکرش و میتسه تازیهجت تمیق شیازفا دهاش راب نیدنچ لاس لوط رد ام اما

زا یخرب هک تسا نیا تلع ؛دوش یم ن�عت لاس رد رابکی اههاگشیامزآ هفرعت هک تسا یلاح رد نیا و دننکیم
.دوشیم مدرم هب اههنیزه لیمحت ثعاب هک دننکیم هاگن هیضق هب هنایوجدوس اهتکرش

دراد یهاگشیامزآ یاهدحاو دصر یارب یاهناگادج هناماس یکشزپ تازیهجت لک هرادا :تشاد راهظا همادا رد زین یرقاب
نآ رد ار یتادراو دراوم هک تسا مزلم دنکیم تبث امرفورپ هک یتکرش ره و دریگیم قلعت IRC دک لوصحم ره یارب و
.دننکیم یریگیپ ار نآ دشاب اهتیک عیزوت رد یلکشم رگا هک دناهداد اههاگشیامزآ هب زین ار ییاهدک و دنک تبث

هناماس نیا رد و دنهدیم اهتکرش هب تیک تساوخرد اههاگشیامزآ رد ام ناراکمه زا یخرب دوجو نیا اب :تفگ یرقاب
زا یخرب هب و دهدیمن اهنآ هب ار تیک روکذم تکرش اما ؛دراد ار تیک نآ تکرش مادک هک تسا هدش تبث
تبث وراد و اذغ نامزاس یکشزپ تازیهجت لک هرادا رد ار تایاکش نیا اههاگشیامزآ ؛دوشیم هداد رگید یاههاگشیامزآ
.دراد دوجو هیالگ نیا و دوشیمن هداد باوج لک هرادا یوس زا اما دنکیم

تسا یفرصم داوم هب طوبرم اهشیامزآ رد هدش مامت تمیق دصرد 50

دصرد 50 دودح هکنیا نایب اب ناریا یبط صیخشت یهاگشیامزآ مولع یارتکد نمجنا هریدم تئیه وضع ،نیریش یلع
دهد خر یفرصم داوم تمیق شیازفا رگا :داد رادشه ،تسا یفرصم داوم هب طوبرم اهشیامزآ رد هدش مامت تمیق

تامدخ هب مدرم یسرتسد رب ًانئمطم دورب الاب تیک کی تمیق یتقو .تفر دهاوخ الاب یصیخشت یاههنیزه
نآ دوش نارگ یفرصم داوم رگا طسوتم و کچوک یاههاگشیامزآ رد هک انعم نیا هب ،دراذگیم ریثات یصیخشت
راوم هب مدرم یسرتسد ،نآ عبت هب و دننکیم جراخ دوخ تامدخ زا ار اهشیامزآ یخرب رابجالاب اههاگشیامزآ
هب ام یگتسباو و دنشاب هتشاد یسرتسد یهاگشیامزآ تامدخ هب مدرم قطانم مامت رد دیاب .دوشیم لتخم یصیخشت
.تسا رگید یکشزپ فرح زا شیب یفرصم داوم

یکشزپ تازیهجت رب تراظن :درک ناونع و حرطم اهشلاچ رگید زا ار یهاگشیامزآ تازیهجت هزوح رد یتراظن فعض یو
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رد دناوتیم و دراد یوق یسانشراک هندب یهاگشیامزآ مولع نمجنا و یکشزپ ماظن نامزاس هک یلاح رد تسا فیعض
.دشاب هتشاد یمهم شقن تراظن

مالقا و داوم یارب هدش مامت تمیق ن�عت رد ناعفنیذ مامت نداد تکراشم یارب نیلوئسم زا تساوخرد نمض یو
ریز یفیک لرتنک دنیآرف اریز مینک هدافتسا بوغرمان یفرصم داوم زا میناوتیمن ام :درک حیرصت یهاگشیامزآ یفرصم
.دوشیم ماجنا تشادهب ترازو و اههاگشیامزآ ناسانشراک رظن

/مایپ یاهتنا
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