جعفر یوسفی
حســن فدعم الجنابــی از مجاهدین و رزمنــدگان عراقــی در جنگ با
صدام و داعش است .پدر و عموی او به علت شرکت در جنبش اسالمی
و انتفاضه شعبانیه به دست رژیم بعث شهید شــدند« .حسن فدعم» از
 25سال قبل با پیوستن به گروههای مخالف رژیم بعث جهاد را شروع
کرد .او از سال  2011وارد فرمانداری بابل شد و از سال  2018تا االن
به عنوان نماینده پارلمان عراق فعالیت سیاسی دارد .وی سال 2014
رئیس سازمان بسیج مردمی در بابل شــد و گروه مقاومت «فجر» را در
بابل تاسیس کرد که بارها در عملیاتهای آزادسازی شهرهای استان
بابل از دست داعش وارد عمل شدند« .حســن فدعم» در میادین نبرد
علیه داعش بارها تحت فرماندهی شهید سلیمانی به مقابله با داعش
پرداخته و از نزدیک شــاهد مجاهدتهای حاج قاســم در کشور عراق
بوده است .به مناسبت سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی گفت وگویی
داشتیم با این مجاهد عراقی که در ادامه میخوانید:

ویژه نامه
به مناسبت
اولین سالگرد شهادت
سردار سلیمانی
دی 1399
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«حسن فدعم » رزمنده عراقی در گفت وگو با ما
از آزادسازی «جرف الصخر» با فرماندهی حاج قاسم
و جزئیات رفتاری او در میدان نبرد میگوید

تصاویری از شما همراه با حاج
قاســم در میدان جنــگ دیده
شــده ،چندتــا از ویژگیهــای
حاج قاسم در میدان جنگ که
از نزدیک آنهــا را دیده اید،
بیان کنید.

شــهید حاج قاســم ســلیمانی با
حضور میدانــی خــود در عرصه
نبــرد علیــه داعــش دایــم ناظــر
اقدامات جبهه مقاومت در برابر
داعش بود .نکته قابل توجه این
شهید حضور در مکانهایی بود
کــه درگیــری در ســطح باالیــی
انجام میشد و احتمال هرگونه
آســیب به ایشــان وجود داشت.
اگر بخواهم چنــد ویژگی خاص
که ایشان را از بقیه متمایز کرده
بود نام ببرم ،تواضع و دلسوزی
و اخالق مداری ایشــان در عین
شــجاعت و مدیریــت قــوی زیــر
آتشبــاران دشــمن بــود .حــاج
قاسم با همین ویژگیها توانست
آزادسازی جرف الصخر را با نام
عملیات عاشــورا برنامــه ریزی،
نظــارت و مدیریــت کنــد همین
طور کــه در عملیات آزادســازی
شهرهای سامرا ،موصل ،تکریت
و فلوجه موفق بود .من مســئول
محــور فاضلیه در جــرف الصخر
بــودم و وقتــی توانســتیم اولین
خط داعــش را بشــکنیم و محور
مقاومــت از موفقیــت مــا مطلع
شــد ،اولین نفری کــه پیش من
آمد ،به رغم ایــن که تیراندازی و
درگیری با دشمن ادامه داشت،
حاج قاسم بود.باید بدانید آمریکاییها در طول دوره حضور در عراق
نتوانسته بودند جرف الصخر را پاک سازی کنند و افراطیترین عناصر
تکفیری در آن مســتقر بودند اما حاج قاســم با این عملیات ،هیاهوی
آمریکاییها وائتالف به اصطالح ضد داعش را به شدت تحقیر کرد.

5ماه کار اطالعاتی
برای یک حمله کلیدی

حاج قاسم برای همین
آزاد سازی جرف الصخر که
منجر به آزادسازی دروازه
بغداد ،نجف و کربال شد،
شاید نزدیک به  5ماه
کار شناسایی کرده بود
که خودش صبوری و در
عین حال شجاعت باالیی
میخواهد

دیگر ویژگیهای شخصیتی سردار که شما از نزدیک با آنها
آشنایی داشتید ،چه بود؟

حاج قاسم از لحاظ معنوی واقعا یک شــخصیت ویژه بود ،من بارها در
هنگام ســجده و قنوت در نماز گریههای ایشــان را دیدم .گریههای او
درنمــاز در حالی بود کــه در میدان نبرد به شــدت شــجاع و نترس بود
وبرای همین آزاد ســازی جرف الصخر که منجر به آزادســازی دروازه
بغداد ،نجف و کربال شد ،شاید حدود پنج ماه کار شناسایی کرده بود که
خودش صبوری و در عین حال شجاعت باالیی میخواهد.

اولین بــار و آخرین بــاری که با حاج قاســم دیدار داشــتید چه
زمانی بود ؟

من اولین بار شهید سلیمانی را در خرداد ماه سال  2003در قرارگاه
فجر شــهر اهواز دیــدم و آخرین دیدار ما هــم به چند هفته قبــل از ترور
ایشان برمی گردد که حاج قاسم همراه با شهید ابومهدی المهندس در
جلسهای در مقر الحشدالشعبی در بغداد حضور داشتند و این آخرین
باری بود که من ایشان را زیارت کردم.

یکــی از اقدامــات ســردار ســلیمانی در همان ســال ها،تالش
ایشان برای کوتاه کردن دســت آمریکاییها در عراق بود .به
نظر شما چقدر در رسیدن به این هدف موفق بود؟

شهید سلیمانی واقعا در شناخت دشمن خیلی باهوش و با برنامه بود و بر
نقشههایدشمندرمنطقهتسلطداشتودرمدیریتجنگباآمریکاییها
از تبحر خاصــی برخوردار بــود و با حضــور میدانی و هماهنگــی باال بین
جناحهایمقاومتتوانستتمامنقشههاوبرنامههایآنهاراخنثیکند.
هدفآمریکاازتاسیسداعشایجادناامنیدرکشورهایمنطقهوتسلطبر
آنهابودکهباتیزهوشیحاجقاسم،آمریکابههیچیکازاهدافشنرسید.

بســیاری میگویند حاج قاسم در دیپلماســی هم فردی ممتاز
بود،نظر شما به عنوان نماینده مجلس عراق که سابقه فعالیت
سیاسی هم دارید در این باره چیست؟

بله درســت اســت ،شــخصیت شــهید نظامی بود اما آمیخته با تجارب
سیاسیبزرگ ،اوباشخصیتهایبزرگسیاسیدرکشورهایمنطقه
روابط ممتازی داشــت و از این روابط برای ایجاد جبهه گســترد ه علیه
دشمنان (آمریکا و صهیونیسم) استفاده میکرد.

نظر شما درباره ادامه راه حاج قاسم و ابومهدی توسط سردار
اسماعیل قاآنی و ابوفدک المحمداوی چیست؟

ما به این اعتقاد داریم و تجربه هم کردیم که خون شهدا ثمربخش است
و همیشه انســانهایی تربیت کرده که توانایی ادامه دادن راه آنها را
حتی به شکل قوی دارند .ما پس از آن که سید عباس موسوی دبیرکل
ســابق حزب ا ...را از دســت دادیم ،پیــش بینی میکردیــم که صحنه
مقاومت از رهبران خالی شده است اما مقاومت رهبر شجاعی تحویل
دادکهتوانستباردیگرپرچمرابرافرازدواوکسینیستجزسیدحسن
نصرا ...دبیرکل حزب ا ...لبنان.حاال هم برادران قاآنی و المحمداوی
تربیت شــده راه ســلیمانی و ابومهدی هســتند و اگر در همین مســیر
حرکت کنند قطعا همچون این دو شهید بزرگوار فرصت بزرگی برای
موفقیت دارند و البته من فکر میکنم که شرایط اکنون پیچیدهتر شده
و واقعا نیاز به ذکاوت بیشتری داریم.

