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مقدمه

وطن یعنی گذشته، حال، فردا
تمام ســهم یک ملت ز دنیا

کنــده از نبردها و  یــخ پــر فــراز و نشــیب وطن مــا، ایران، ایــن زخمی ســر بلند دوران ها، آ تار
رویدادهای نفس گیری است که شاید هر کدامشان برای ریشه کن کردن و نابودی ملتی کافی 
یشه های محکم و قامت استوار فرزندانش  باشند. این سرو بلنِد چند هزار ساله، به برکت ر
کی چون سپاه مغول  گرد بادهای هولنا گاه،  طوفان های سهمگین را از سر گذرانده و حتی 

کرده است را در خود هضم و آن ها را به موجوداتی رام و مطیع بدل 
دشمنی نبوده است که به سرزمین پهناور  پارسیان هجوم آورده باشد و پاسخی 
دندان شکن نگرفته باشد. رومیان، یونانیان، مغول ها، پرتغالی ها، انگلیسی ها، 
ک ایران  یخ قدم به خا که در طول تار آمریکایی ها و هر سپاه خونریز و متجاوزی 

کردۀ خویش پشیمان شده است  ک سیاه نشسته و از  گذاشته، دیر یا زود به خا
گیــو و گودرز  شــخصیت های رازآلــودی مثــل رســتم و زال و نریمــان و پهلوانانــی همچــون 

کــه در کتاِب سراســر حماســۀ شــاهنامۀ فردوســی به تصویر  و آرش کمانگیــر 
کشیده شده اند، نماد هایی هستند از دلیران گمنامی که هستی خود را فدای 
کرده اند. غیــور مردانی اســطوره ای که اینک هالــه ای از غبار  میهــن خویــش 
زمان رشــادت ها و شجاعت هایشــان را در برگرفته و ما امروز تصویر چندان 

یم؛ اما همین نقطه های روشن، مجموعه ای از افتخارات بزرگ را پدید  روشنی از آنان ندار
واژه هایــی  بــه  و  چون انسانیت و ناموس و شرف و ایثار معنی بخشیده اند.آورده انــد 

شــرربار تریِن  از  ایــن طوفان ها، جنگ هشت ســالۀ اســتکبار جهانی علیه یکــی 
شــیرینی پیروزی انقاب اســامی را خوب نچشیده بودیم ملــت مــا بــود. هنــوز 



حمله ور شد. کــه دشــمن مثــل اژدهایی هفت ســر از هر ســو بــه مرز های ما 
این ســرزمین ابلهی فریب خورده، به نام صدام، به خیال آن که چندروزه 

کــرد، با یــاری دو ابرقدرت جهانــی و دست نشــانده های  آن ها  را تصــرف خواهــد 
که ورق برگشت و زن و مرد  فرصت طلبانه به میهِن عزیِز ما هجوم آورد؛ اما طولی نکشید 
و پیــر و جــوان در برابــر دشــمن متجــاوز قــد علم کردنــد و طعم تلِخ شکســت را چنان به او 

که  خیلی زود او و حامیان پرشمارش، از در پشیمانی درآمدند و برای  چشاندند 
رهایی از مرگ و انهدامی زودرس  به التماس افتادند. این هشــت ســال، نه تنها 
یــخ مقاومت ملت ها، به عنوان  کارنامــۀ نبرد هــای دفاعی ایرانیان، که در تار در 

سال هایی ُپر افتخار به یادگار ماند 
به حماسه آفرینی های دفاعی ایرانیان آنچــه در پــی می آید، نگاهی اســت گذرا 
کمــان آرش تــا زمان از دوران باســتان تــا کنــون؛ از زمان تعیین  مــرز ایــران بــا تیر و 
که نوجوانی 13 ســاله، برای حفظ این  مرزها، خود را با نارنجک های دســتی، مــا 

زیــر تانــک دشــمن انداخت؛ تــا پیر زنی که تنها دارایی اش را که چنــد تخم مرغ بیش نبود، 
به ســتاد کمک های مردمی تحویل داد تا غذای رزمندگان وطن شــود؛ تا آن خانم معلمی 
کمک به  که با همکارانش »آِش مرگ بر آمریکا« پخت و پول حاصل از فروش آن را صرف 

رزمندگان اسام کرد؛ تا مدرسه هایی که دانش آموزانش با دست های کوچک 
خود کمک های مردمی را برای ارســال به مدافعان وطن آماده و بســته بندی 

و  به همین خاطر وحشــیانه بمباران شدند؛ و تا شهیدانی می کردنــد 
کــه کوچه هــا و خیابان هایمــان را با نام بلندشــان آذین 

کشان درود می فرستیمبســته ایم و  هر روز به ارواح پا
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کــه بیــش از ده  هــزار ســال  کهــن  ایــران ســرزمینی اســت 

یا  پیشینۀ تمدن دارد. نام ایران از نام قومی مهاجر به نام آر

بـه معنی نجیب و اصیل گرفته شده است. گفته می شود 

یایی ها در حدود سه هزار سال پیش، از منطقۀ اوراسیا  آر

کردند.  به ایران مهاجرت 

یخ طوالنی اش بارها تغییر یافته  مرزهای ایران در طول تار

اســت. ایــران در زمــان هخامنشــیان از چین تــا مصر و از 

یای عمان  یای سیاه تا خلیج فارس و در یای خزر و در در

امتداد داشت. گاه بر وسعت امپراتوری بزرگ ایران افزوده 

گاه بخشی از آن به اشغال دشمنان درمی آمد. می شد و 

اغلب همسایگان فعلی ایران،  یا دست کم بخش هایی 

از آن ها، در زمانی نه چندان دور، بخشی از ایران بودند.

یخ ســاز ایرانیــان در صحنــۀ سیاســت جهانــی  نقــش تار

یخ کهن نقش ارزندۀ   ســابقه ای هزاران ساله دارد. این تار

ایرانیان را در رشــد تمدن بشــری به خوبی نشان می دهد. 

گرفتــن آن بــر ســر راه  موقعیــت جغرافیایــی ایــران و قــرار 

شــرق و غــرب نیــز بر اهمّیت این ســرزمین افزوده اســت. 

که از ایران می گذشت، روزگاری  یخی ابریشــم،  جادۀ تار

بزرگ ترین جادۀ تجارتی جهان به شمار می رفت.

ایرانیان پس از قبول دین اسام، همواره از مرّوجان بزرگ 

ایــن دیــن بوده اند و در عرصه های مختلف علم و تمدن 

گســترش  کرده انــد و در  خدمــات ارزنــده ای بــه  آن ارائــه 

معــارف و آیین جهانی اســام مجاهدت هــای فراوانی از 

کرم)ص(  خود نشــان داده اند. چنان که عشــق به پیامبر ا

ک او از مهم ترین ویژگی های ایرانیان بوده  و اهــل بیــت پا

است. این سرزمین بزرگ از دوران باستان تا به امروز همواره 

در معــرض تهدیــد و هجــوم دشــمنان قــرار داشــته اســت. 

که  چشــم طمع به ذخایر یا جایگاه آن داشــتند؛  دشــمنانی 

کاری های بســیار به  اّمــا فرزنــدان ایران بــا جان بازی ها و فدا

کنند و  مقابلــه بــا آنان برخاســته اند تــا از نیکی ها حراســت 

کان و خوبان باقی بماند. ایران همچنان مهد پا

مقاومت فرهنگی
یــخ، ملــت ایــران همــواره هواخــواه حــق و  گواهــی تار بــه 

خــود  ســرزمین  اســتقال  و  آزادی  عدالــت،  حقیقــت، 

بوده انــد. آن هــا بــه مــدد اندیشــه و عمــل نیــک یکــی از 

غنی تریــن فرهنگ ها را برای بشــریت به ارمغــان آورده اند 

ایران سرزمینی کهن
موقعیت جغرافیایی
بنابر تازه ترین و دقیق ترین 
اندازه گیری ها، از سوی 
سازمان جغرافیایی 
نیروهای مسلح، کشور 
ایران1،873،959 کیلومتر 
مربع مساحت دارد. 
ایران، دومین کشور بزرگ 
خاورمیانه  به شمار می رود و 
به لحاظ ذخایر فراوان نفت 
و گاز و موقعیت جغرافیایی 
ممتاز، اهّمّیتی راهبردی دارد.

راه ابریشم
راه ابریشم، جاده ای    دراز 
بود که کشور چین را به 
ایران و از طریق ایران به 
اروپا و آفریقا پیوند می داد. 
این جاده به مدت 17 قرن، 
بزرگ ترین جادۀ بازرگانی 
جهان بود که تا 500 سال 
پیش رونق داشت.

 خواجه نصیرالدین توسی دانشمندان بزرگ ایرانی 
با نفوذ به دربار هالکوخان مغول به سلطۀ چند سالۀ 

عباسیان بر ایران پایان داد و موجب تقویت مذهب تشیع 
در ایران شد.

ایران با داشتن 13 همسایه 
با مرز مشترک خشکی و 
دریایی، یکی از پرهمسایه ترین 
کشورهای جهان محسوب 
می شود. در صورت احتساب 
روسیه و قزاقستان به عنوان 
همسایگان ایران در خزر، 
تعداد این کشورها به 15 
می رسد.
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 طرحی از مجموعۀ رصدخانۀ مراغه که بر مبنای اسناد تاریخی 
بازسازی شده است. خواجه نصیرالدین طوسی که می دانست 

مغول ها عالقۀ زیادی به پیشگویی بر اساس موقعیت 
ستارگان دارند، هالکوخان را تشویق کرد تا اجازه دهد یکی از 

بزرگ ترین رصدخانه های زمان در مراغه ساخته شود.

سیاست زمین سوخته
یکی از روش های دفاع ایرانیان به کارگیری سیاست زمین 

سوخته بود. این روش زمانی به کار گرفته می شد که ارتِش 

دشــمن بســیار بزرگ تر و قوی تر از سپاه ملی بود و مقابله با 

ارتش های سهمگین عمًا به معنای نابودی بود. در چنین 

مواقعی، ایرانیان به جای مقابلۀ مســتقیم با ســپاه دشمن 

بــا جنــگ و گریزهــای فرســاینده ارتــش بیگانــه را خســته 

می کردنــد؛ ســپس بــا از بین بردن مــزارع و تخریــب منابع 

حیاتی موجود در مسیر حرکت دشمن، منابع غذایی آن ها 

را از بین می بردند. این حرکت باعث می شد سپاه دشمن 

دچار گرســنگی و بیماری شــود و نتواند مدتی طوالنی در 

سرزمین های تصرف شده باقی بماند.

طول مرزهای ایران و مرز 
مشترک آن با همسایگان: 

طول مرز خشکی و دریایی 
پیرامونی کشور ایران جمعًا بالغ 

بر 8574 ک. م. است؛ به 
این ترتیب: 

مرز خشکی: 6010 ک.م.
شمال:

ترکمنستان 1190 ک. م.
آذربایجان 757 ک. م.

ارمنستان 45 ک. م.
شرق:

افغانستان 919 ک. م.
پاکستان 925 ک. م.

غرب:
ترکیه 566 ک. م.
عراق 1608 ک. م.

مرز دریایی: 2564 ک. م.
خلیج فارس: 1278 ک.م.
دریای عمان: 762 ک. م.

دریای خزر: 524 ک. م.
همسایگان جنوبی که فقط 

مرز دریایی دارند:
عمان: 227 ک. م.

امارات: 330  ک. م.
بحرین: 27  ک. م.

قطر: 268  ک. م.
عربستان سعودی: 258  ک. م.

کویت: 144  ک. م.
 نابود کردن منابع حیاتی در مسیر حرکت سپاه دشمن 

سیاستی بود که بارها از سوی مدافعان ایران در دوران 
ساسانی و صفوی اجرا شد و دشمن را زمین گیر کرد.

گــون اثبــات  گونا و حقیقت طلبــی خــود را بــه روش هــای 

گــر گاهی به تصــرف بیگانگان  کرده انــد. ســرزمین ایــران ا

درآمده است، هرگز سلطۀ بیگانه را نپذیرفته و با مقاومت 

و پایــداری فرهنگــی، بیگانــگان را در فرهنگ خود هضم 

کرده اســت. نویســندگان، شــاعران و هنرمندان،  و محــو 

مهم ترین چهره های مقاومت فرهنگی ایران بوده اند که با 

زبان و ادبیات و هنر به نبرد با ســلطۀ فرهنگی بیگانگان 

رفته  انــد. یکــی از بارزتریــن نمونه های مقاومــت فرهنگی 

ایرانیان در برابر سلطۀ بیگانگان، مقاومت در برابر مغوالن 

بود. مغوالن که با وحشی گری تمام بر سرزمین ایران مسلط 

یج تحت تأثیــر فرهنگ غنی ایران، هویت  شــدند، به تدر

خــود را فرونهادنــد و حتــی برخــی از آنــان چنــان شــیفتۀ 

که به خدمت آن درآمدند. فرهنگ و هنر ایران شدند 

عراقایران

عربستان سعودی

ارمنستان آذربایجان

ترکیه
ترکمنستان

افغانستان

پاکستان
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کاوۀ آهنگر 
که در ابتدا پادشــاهی دادگر و عادل بود، کم کم  جمشــید 

دچار غرور شد و ادعای خدایی کرد. نور الهی )فرۀ ایزدی( 

ی گــردان شــدند و کارهــا  ی از بیــن رفــت و مــردم از او رو و

ک  بی نظم و آشــفته گشــت. در این اوضاع آشفته، ضحا

تاج و تخت پادشاهی را تصاحب کرد و جمشید را کشت. 

ک، هنــر و فرزانگی و خرد و  در حکومــت هزار ســالۀ ضحا

کشتن و سوختن و  نیکوکاری نابود شد و دروغ و غارت و 

بریدن سر جوانان رواج یافت. برای تسکین درد شانه های 

ک، که دو مار از جای بوسۀ اهریمن بر آن ها روییده  ضحا

بود، هر روز، می بایســت دو جوان را می کشــتند و مغز ســر 

ک شــبی خوابی  ک مارهــا می کردند. ضحا آن هــا را خــورا

ک دیــد. خواب گــزاران تعبیــر کردنــد کــه کودکی به  هولنــا

ک را در کوه  نــام فریــدون از مادر زاده خواهد شــد و ضحا

ک برای جلوگیری از  دماونــد به بند خواهد کشــید. ضحا

این اتفاق دستور داد فریدون را بازجویند؛ اما مادرش او را 

دفاع از ایران در اسطوره ها

 فردوسی توسی برای 
سرودن داستان های 
حماسی ایران در کتاب بزرگ 
شاهنامه سی سال از عمر 
خود مایه گذاشت.

 بســیاری از حماســه ها و جان فشــانی های مردان و زنان ایران زمین در گذشته های دور، به صورت 

داستان های پهلوانی نقل و ثبت شده است. مطالعۀ اساطیر ایران و حماسه های باستانی نشان 

می دهد که مردمان این سرزمین همواره در دفاع از حیثیت و هویت خویش تا پای جان ایستاده اند 

و هرگز ســر تســلیم در برابر بیگانگان ددمنش فرونیاورده اند. در حماســه های ایرانی پهلوانان بزرگ 

کاری  فراوانی وجود دارند که سرشار از خصایلی چون جوان مردی، شجاعت، بردباری، ایثار و فدا

هستند و از جان فشانی در راه نیکی و دفاع از سرزمین خود هیچ ابایی ندارند.

حماســه های پهلوانان ایران در قرن چهارم هجری توســط حکیم ابوالقاســم فردوســی به نظم درآمد و در 

کتاب بزرگ شــاهنامه تدوین شــد. رستم، زال، سام، بیژن، اسفندیار، فریدون، توس، گرشاسب، گیو، گودرز، 

فرامرز، قارن و گســتهم از مشــهورترین پهلوانان ایران در شــاهنامه اند. در این جا، از ســه چهرۀ اســطوره ای ایران که در 

کاوه، رستم و آرش. کرد:  گذاشتند، باید حتمًا یاد  برابر دشمن، نقشی ماندگار از خود به جا 

ک به دنیا آورد و به نگهبان یک  دور از چشم سربازان ضحا

که از یافتن  ک  گاو بزرگ کند.ضحا مرغزار سپرد تا با شیر 

فریــدون ناامیــد شــد، بزرگان کشــور را وادار کــرد تا گواهی 

که او شــاهی دادگر و خداترس اســت. حاضران از  دهنــد 

کاوه به درون  گواهی نوشــتند. اما در همین زمان  ترس او 

قصر آمد وناله سرداد که ای شاه بیدادگر من مردی آهنگرم. 

دان تو 
ّ

 گناهم چیست که از هجده پسر من، هفده تن را جا

ک  سر بریده اند و اینک به سراغ تنها فرزندم  آمده اند. ضحا

کنند.  کرد و دستور داد فرزندش را آزاد  تظاهر به دلسوزی 

ســپس از کاوه خواســت که او نیز بر عدل و دادش گواهی 

بنویسد. کاوه برگۀ گواهی را گرفت و پاره کرد و فریادکشان 

ک بیــرون آمد. آنگاه چرم پاره ای بر ســر نیزه  از کاخ ضحــا

یادی از  کاوه عدۀ ز کرد و مردم را به قیام فراخواند. با قیام 

مردم به او پیوســتند و به ســوی مخفیگاه فریدون رهسپار 

ک را از تخت ســلطنت به  شــدند تا به فرماندهی او ضحا

ک را شکســت  زیر کشــند. فریــدون به کمک مردم ضحا

کشید. کوه دماوند به بند  داد و او را در یکی از غارهای 

اگر سر به سر تن به کشتن دهیم
از آن به که کشور به دشمن دهیم
دریغ است ایران که ویران شود
کنام پلنگان و شیران شود

ضّحاک ماردوش بر شانه های 
خود دو مار داشت که 
خوراک روزانۀ آن ها مغز دو 
جوان ایرانی بود. 

فریدون و کاوه آهنگر با 
کمک مردم، ضحاک را 
شکست  دادند و او را در کوه 
دماوند زندانی کردند. 
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رستم پهلواِن پهلوانان
که  رســتم پهلواِن پهلوانان در شاهنامه است. دلیرمردی 

تمــام عمــر خویش را به دفاع از ایران زمین در برابر دشــمن 

خارجــی و فتنه گــران داخلــی و پیــکار بــا دروغ و اهریمــن 

ی خویش شــاهان  ســپری می کند. او با شــجاعت و نیرو

ایران را بر تخت می نشاند و همواره آمادۀ نبرد با دشمنان 

ایران است. با افراسیاب می جنگد، دیو سفید را می کشد 

و پادشاه ایران، کیکاووس، را از دست او نجات می دهد. 

از هفت خاِن خطر می گذرد، با اژدها نبرد می کند با خاقان 

چیــن می جنگــد و او را بــه بند می کشــد. حتــی فرزندش 

گزند  ســهراب و اسفندیار روئین تن پهلوان نام دار ایران از 

تیغ او در امان نمی مانند. رستم پهلوانی اسطوره ای است 

کــه نمــاد قدرت فرهنــگ و هویت قوم ایرانــی در مقابله با 

هجوم بیگانگان به شــمار می رود. او اســبی به نام رخش 

ی حاضر است. کنار و که در صحنه های نبرد  دارد 

کمانگیر آرش 
اسطورۀ آرش کمانگیر از داستان هایی  است که در اوستا 

آمده است؛ ولی از آرش در شاهنامه فقط سه بار باافتخار 

یحــان بیرونی در کتــاب »آثار  یاد شــده اســت. بــه نظر ابور

یشــه در حماســه آفرینی  الباقیه« جشــن ایرانی »تیرگان« ر

آرش دارد. در زمان پادشاهی منوچهر پیشدادی، در جنگ 

با توران، افراسیاب سپاهیان ایران را در مازندران محاصره 

می کنــد. ســرانجام منوچهــر پیشــنهاد صلــح می دهــد و 

تورانیــان پیشــنهاد آشــتی را می پذیرنــد و قــرار می گذارند 

کمانــداری ایرانــی بر فراز البرزکوه تیری بیندازد و تیر در هر 

کجا فرود آمد آنجا مرز ایران و توران باشد. آرش از پهلوانان 

ایران داوطلب این کار می شود. از فراز دماوند تیری پرتاب 

می کند. تیر از صبح تا غروب حرکت می کند و در کنار رود 

گردویی فرود می آید و آنجا  یا بر درخــت  جیحــون یا آمودر

مــرز ایران و توران می شــود. پس از این تیراندازی آرش که 

همــۀ تــوان خــود را در کشــیدن کمان به کار گرفته اســت، 

جان می سپارد.

رستم بارها و بارها در برابر 
دشمنان ایران از خود دالوری 

نشان داد. آوازۀ پهلوانی 
رستم از شبی بر زبان ها افتاد 

که فیلی گریخته از بند را با گرز 
از پا انداخت تا به مردم آسیب 

نرساند.

 آرش تیراندزی ماهر بود. وقتی که قرار شد تیر آرش مرز 
میان ایران و توران را  تعیین کند، او جان خود را در تیری 

گذاشت و رها کرد که مرزهای ایران، تا جای ممکن وسیع تر 
باشد. 
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نبرد با دشمنان غربی
پیــش از ورود اســام به ایران، کشــورمان ایــران بارها مورد 

کســا، حــران،  کونا گرفــت. نبــرد  هجــوم روم و یونــان قــرار 

آنتوانــت و ســنگارا از مهم ترین نبردهــای دفاعی ایران در 

برابر این دو قدرت است.

کسا کونا نبرد 
وقتی اردشیر دوم، پادشاه هخامنشی، به سلطنت رسید 

با نافرمانی برادر خود »کوروش کوچک« والی آسیای صغیر 

کوچک در سال 401 قبل از میاد، با  کوروش  روبه رو شد. 

ی بزرگی را  کمک یونانیان و همراه با سربازان اسپارت نیرو

در شهر سارد جمع کرد و آمادۀ حمله به ایران شد. اردشیر 

چون از این موضوع باخبر شد، با سپاهی فراوان به مقابلۀ 

کوچــک بیــش از 13 هــزار  کــوروش  او شــتافت. در ســپاه 

یونانی و هزار سوار لیدی شرکت داشتند. او می خواست 

با اســتفاده از ســواره نظام پرقدرت و ساح های سنگین، 

کند. پیاده نظام ارتش ایران را زمین گیر 

جنگ بین اردشیر و کوروش کوچک، هرچند نبرد دو برادر 

بر سر تخت و تاج بود، اما چون کوروش کوچک به اتکای 

بیگانــگان وارد میــدان نبردشــده بــود؛ مورد لعــن و نفرت 

گرفت. عمیق ایرانیان آزاده قرار 

روش های دفاعی سپاه ایران
ایرانیــان بــرای جلوگیری از آرایش نظامی مناســب ســپاه 

یونان، حملۀ حود را با ساح مرگبار »گردونه های داس دار« 

آغاز کردند. ایرانیان با داس های افقِی این ساح، شکاف 

کردند. یونانیان هزار ســوار با  بزرگی در ســپاه یونان ایجاد 

شجاعت تیسافرن
سردار ایرانی
فرماندهان سپاه یونان 
بعد از کشته شدن کوروش 
کوچک، کوشیدند با 
عقب نشینی و جنگ و گریز 
خود را از مهلکه بیرون 
کشند. در این زمان 
»تیسافرن« سردار ایرانی 
با سپاهیان شجاع خود به 
جناح چپ سپاه یونان یورش 
برد. حمالت او یونانیان 
شکست خورده را فراری داد 
و تلفات سنگینی بر آنان 
وارد کرد.
شجاعت این سردار موجب 
شد، تصویرش بر روی 
سکه های نقره زده شود.

گردونه های داس دار

ســاح های ســنگین وارد میــدان کردند و بــه جناح چپ 

کتیکی  سپاه ایران حمله کردند. ایرانیان با عقب نشینی تا

کردند و با پرتاب تیرها و نیزه های  سپاه یونان را محاصره 

کت  کــوروش کوچک را در وســط معرکه به ها پی درپــی 

کردند.  رساندند و مزدوران یونانی را تارومار 

کاره )حران( نبرد 
یای مدیترانه،  کراســوس ســردار جاه طلِب روم با عبور از در

که تحت تصرف روم قرار داشت. او قصد  یه شد  وارد سور

داشت با گذر از فرات، وارِد میان رودان )بین النهرین( شود. 

ســپاهیان او بــه غــارت شــهرهای ســر راهشــان پرداختند. 

ی  پادشــاه ارمنســتان »ارتابــاز« نیــز بــا 6 هــزار ســوار بــه اردو

کراسوس پیوست و به تقویت و تشویق او در حمله به ایران 

پرداخت. »ُاُرد« شاه ایران چون از قصد تجاوزگرانه رومیان 

مطلع شد به تجهیز لشکر پرداخت و آمادۀ نبرد شد. ارتش 

روم در ســال 53 قبــل از میــاد وارد میــان رودان شــد. آنــان 

هرچه پیش می رفتند اثری از سپاهیان اشکانی نمی دیدند. 

آن ها  می پنداشتند ایرانیان از ترس میدان را خالی کرده اند؛ 

کراســوس و  حــال آنکــه ایرانیان می  خواســتند با کشــاندن 

کنند. ک ایران او را غافلگیر  سپاهیانش به عمق خا

سپاه ایران در دو مأموریت
بــه  ایــران  سنگین اســلحۀ  و  سبک اســلحه  نیروهــای 

فرماندهی »ســورنا« مســتقیمًا به پیشواز کراسوس رفتند و 

ســتون فرعی ســپاه ایران به فرماندهی ُارد پادشاه ایران به 

کرد تا ضمن گوشــمالی پادشــاه  طرف ارمنســتان حرکت 

کراسوس شود. رومیان پس از  کمک او به  ارمنستان مانع 

چند روز پیاده روی در نزدیکی شهِر کاره )َحّران( در شمال 

رود فرات با سواران ایرانی رودررو شدند.

نبوغ جنگی سورنا
ســورنا فرمانــدۀ ســپاه ایران وقتــی نظم و انضبــاط ماهرانۀ 

رومیان را دید با هوشــمندی بســیار کوشــید ضمن فریب 


