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هتــلدرژنــوســوئیسبهمالقــاتمخفی
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پیام به غرب از بطن نبرد با داعش

تصــرف موصل توســط داعش در تابســتان  ۲۰۱۴عراق را بــار دیگر به لرزه
درآورد و ظرف  ۴۸ســاعت ،ســلیمانی را همراه شــمار زیــادی از نیروهای
خودش به بغداد فرســتاد تا به عراقیها کمک کنند .ابومهدی المهندس
در آن زمــان فرماندهــی یــک گــروه داوطلــب بســیج مردمــی را برعهده
داشت ،یک گروه شیعه که در پاسخ به فراخوان و فتوای آیتاهلل سیستانی
اصلیترین قدرت مذهبی شــیعه در عراق تشــکیل شده بود و این درست
در حالــی بــود که ارتش عــراق در برابر داعش از هم پاشــیده شــده بود .به
این ترتیب سلیمانی از نخســتین روزهای ظهور جریان تروریستی داعش
در عراق و اشــغال ناگهانی موصل و تکریت از ســوی تروریســتها در خط
مقــدم مبارزه با آنها ایســتاد .او رابطه نزدیکی با فرماندهان شــبهنظامی
شــیعه عــراق و لبنــان داشــت .از عمــاد مغنیــه ،فرمانــده شــاخه نظامی
حزباهلل که چند سال پیش به شهادت رسیده بود تا ابو مهدی المهندس
و هادی عامری از فرماندهان حشــد الشــعبی .هنگامی کــه کاروان حامل
قاســم ســلیمانی هــدف راکتهــای امریکایی قــرار گرفت او و ابــو مهدی
المهنــدس در کنــار هــم بودنــد .شــناخت ویــژه ســلیمانی از جغرافیــای
مناطــق درگیری ،ذهن توانمندش در تدویــن راهبردهای نظامی در عین
وجود ویژگیهای شــخصی ســبب میشد او با ایستادن شــانه به شانه کنار
ســربازان از هر مذهب و قومــی حس همدلی و همافزایــی را ایجاد کند که
ضرورت غیرقابل انکار پیروزی در مبارزه بود.
نیروهای حشــد الشــعبی در این فضا که ارتش عراق در مواجهه با داعش
شکست ســنگینی خورده بود ،در سال  2014رســماً اعالم موجودیت کرده
و نقش بســیار مهمی در مبارزه با تروریستها ایفا کردند .در همین رابطه
ســلیمانی نقش مهمی در تشــکیل این نیروها در قالــب ائتالف گروههای
کوچــک و بزرگ چــون عصائب اهل حــق ،کتائب حــزب اهلل ،کتائب امام
علــی ،ســرایای الحســین ،مقاومــت اســامی النجبــاء عراقی ،ســپاه بدر،
کتائب سید الشهداء و … داشت.
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