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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

گزارش

23 دي ماه 1359 بعثي ها اولين حمله شيميايي را عليه ايران انجام دادند
چراغ سبز مجامع حقوق بشري
 براي بمباران شيميايي ايران

 آرمان شريف
يكي از نكات غم انگيز و دردناك دوران دفاع 
مقدس که در زمان جنگ و پس از آن محل 
مناقش�ه و صحبت بود،  اس�تفاده حكومت 
بع�ث از گازهاي ش�يميايي ب�ود. گازهايي 
که پس از گذش�ت س�ال ها از جنگ، هنوز 
روح و جان ايراني ها را مي س�وزاند و التيام 
نمي يابد. جنگ ايران و عراق که شروع شد، 
صدام و س�ردمداران ارتش بعث خيلي زود 
ماهيت حقيقي خود را نش�ان دادند و براي 
کاهش ت�وان نظامي رزمندگان، دس�ت به 
بمباران نيروهاي ايراني به وس�يله گازهاي 
شيميايي زدند. طي جنگ تحميلي، عراق 
در مناطق مختلف عملياتي و حتي مسكوني 
از به کارگيري انواع عوامل شيميايي مانند 
گازهاي خردل، ت�اول زا، فس�فر، اعصاب، 
ناتوان کنن�ده، نيت�روژن، ترکيب ه�اي 
خردل�ي و خون، س�يانور، خفه کنن�ده و... 
از طري�ق هواپيماها، توپخانه ها و ش�ليک 
ان�واع گلوله هاي ش�يميايي دري�غ نكرد. 
به گزارش »جوان«، رژيم بعث ع��راق بارها با 
اس��تفاده از س��اح هاي ميكروبي و شيميايي 
قوانين و مقررات بين المللي را نقض كرد. ناكامي 
ارتِش تا دندان مس��لح عراق در تأمين اهداف 

سردمداران رژيم بعثي، فرماندهان اين ارتش 
را بر آن داشت تا پس از مشورت با كارشناسان 
عالي رتبه دولت هاي اس��تكباري به خصوص 
كارشناسان شيميايي شوروي سابق، استفاده 
از س��اح هاي ش��يميايي را نيز در كنار ديگر 
ساح هاي جنگي و مرگبار خويش مورد توجه 

قرار دهند. 
 23 دي ماه سال 1359 ايراني ها هنوز از شوك 
حمله عراق به خاك كشورشان درنيامده بودند 
و سازماندهي نيروها كامل و به درستي شكل 
نگرفته ب��ود. با اين وجود رزمن��دگان ايراني با 
شجاعت و ايثار تمام مقابل دشمنان ايستادند و 

مانع نفوذشان به عمق خاك ايران شدند. 
در اين روز نيروهاي ايراني را در 50كيلومتري 
غرب ايام، با گلوله شيميايي، مورد حمله قرار 
داد. اين حمله در منطقه اي بين هاله و ني خزر 
واقع در 50 كيلومتري غرب ايام توسط عراق 

عليه نيروهاي ايراني انجام شد كه به شهادت 
10 نفر انجاميد. عامل مورد اس��تفاده در اين 
حمات گازهاي مختل كننده اعصاب گزارش 
ش��ده اس��ت.  با اين حمله خيلي زود جنايات 
وحشيانه بعثي ها براي سازمان هاي بين المللي 
و ديگر كشورهاي جهان مشخص شد. هرچند 
كشورهاي غربي ابتدا واكنش خاصي به حمله 
شيميايي عراق نشان ندادند ولي با تداوم اين 
روند، آنها نيز به ادامه اس��تفاده از س��اح هاي 
كشتار جمعي واكنش نش��ان دادند. حمات 
شيميايي و ميكروبي عراقي ها در حالي اتفاق 
مي افتاد كه اي��ران در هيچ مقطعي از جنگ از 

ساح هاي كشتار جمعي استفاده نكرده بود. 
بعد از 23 دي، ع��راق دوباره از اين س��اح ها 
اس��تفاده كرد. بر اس��اس گزارش هاي منتشر 
شده، عراق در سال 60 نيز چهار بار در مناطق 
هويزه، ارتفاعات اهلل اكبر، پل نادري و خرمشهر 
از گلوله هاي شيميايي استفاده كرد كه بيشتر 
توس��ط توپخانه يا خمپاره انداز پرتاب مي شد. 
11 مورد حمله شيميايي عراق در سال 1361 
ثبت  شده است و از عمليات والفجر 2 )30 مرداد 
1362( به بعد، اين حمات شدت گرفت تا آنجا 
كه در عمليات والفجر 4، در محدوده زماني 29 
مهر تا 6 آبان 1362، افزون بر مناطق نظامي، 

مناطق مس��كوني هم هدف اصابت بمب هاي 
شيميايي رژيم عراق قرار گرفت. ادامه حمات 
جنايتكارانه بعثي ها و اس��تفاده از ساح هاي 
شيميايي در فاصله سال هاي 1361 از جنگ 
جهاني اول به بعد بي س��ابقه بود. دكتر »جان 
جي« معاون دبير كل سازمان منع استفاده از 
ساح هاي ش��يميايي، با توجه به گستردگي 
تعداد مجروحان ش��يميايي اي��ران، آن را يك 

تراژدي انساني خواند. 
با ادامه حمات شيميايي بعثي ها عليه ايران، 
كشورمان طي نامه هاي متعدد رسمي به دبير 
كل س��ازمان ملل، با اعام كاربرد ساح هاي 
ش��يميايي توس��ط عراق، تقاضاي اعزام گروه 
كارشناسي براي بررسي موضوع نمود. هرچند 
دبير كل اين موضوع را به شوراي امنيت ارجاع 
داد و گروه كارشناسي پس از سفر به ايران اين 
حمات را تأييد و ع��راق را محكوم كرد با اين 
حال، اوالً شوراي امنيت عكس العمل مناسب و 
كافي در برابر اين نقض مقررات بين المللي نشان 
نداد و بدين وس��يله، راه را بر تكرار اين جنايت 
باز گذاش��ت. در ثاني، از كش��وِر به كارگيرنده 
ساح هاي ش��يميايي نامي نبرد و موضوع را با 
كل مسئله جنگ مرتبط س��اخت. در نتيجه 
عدم اقدام فوري و جهاني سازمان ملل متحد، 
رژيم عراق بارها نيروهاي ايراني را مورد حمله 
شيميايي قرار داد كه به شهيد و مجروح شدن 
ده ها هزار نفر انجاميد و با گذش��ت س��ال ها از 
پايان جنگ، اثرات اين ساح هاي كشنده، هنوز 

قرباني مي گيرد.

  غالمحسين بهبودي
کاك جالل بارنامه يكي از شناخته شده ترين 
شهداي خطه کردستان اس�ت. امكان ندارد 
به شهر مريوان سفر کنيد، دوستدار شناختن 
ش�هداي اين خط�ه هم باش�يد، ام�ا نامي از 
کاك جالل نشنويد. سردار شهيد جالل بارنامه 
از پيشكسوتان سازمان پيشمرگ کرد مسلمان 
بود که تا لحظه شهادت در خط انقالب ماند و 
همين ايستادگي اش باعث ش�د تا منافقين 
بارها طرح ترور او را به اجرا بگذارند. عاقبت 
نيز 16 خ�رداد 1383 هنگامي که کاك جالل 
ب�راي کار روزمره به باغش مي رفت، توس�ط 
عناصر نفاق به شهادت رسيد. از چندي پيش 
که معرفي شهداي پيش�مرگ کرد مسلمان 
را در صفح�ه ايثار و مقاومت آغ�از کرده ايم، 
اين بار ب�ه زندگي و خاط�رات کاك جالل در 
گفت وگو با خانواده و دوستانش مي پردازيم. 

  تحصن مقابل مجلس
پدرم متولد چهارم ش��هريور 1329 در روستاي 
بلكر از توابع بخش سرش��ير در 19 كيلومتري 
مريوان بود. كاك جال در همين نواحي رش��د 
كرد، جنگيد و در همين جا به ش��هادت رسيد. 
پدرم خانواده اي مذهبي داشت. پدر و پدربزرگش 
ماموستا )روحاني( بودند و از طريق آنها با ماهيت 
ضد ديني رژيم طاغوت آشنا ش��د و با آن رژيم 
به مخالفت برخاس��ت. ايش��ان از همان ابتداي 
شروع مبارزاتش، حضرت امام را به عنوان رهبر 
انتخاب مي كند. بنابراين مجاهدت هاي شهيد 
بارنامه از همان دوران طاغوت شكل مي گيرد و 
بعد از انقاب هم ادام��ه پيدا مي كند. مدتي بعد 
از پيروزي انقاب ك��ه گروهك هاي ضد انقاب 
مثل كومله و دموكرات بر بخش هايي از كردستان 
مسلط مي شوند، پدرم مجبور مي شود مدتي را 
در كرمانشاه سر كند و بعد به همراه عده اي ديگر 
از افراد انقابي به تهران مي روند، مقابل مجلس 
تحصن مي كنند و از مسئوالن مي خواهند براي 
رسيدگي به وضع كردستان اقدام كنند. در آنجا 
ديداري با امام)ره( صورت مي گيرد و ايش��ان از 
شهيد بروجردي مي خواهند به كردستان بروند. 
شهيد بروجردي به كرمانشاه مي روند و با تأسيس 
سازمان پيشمرگان كرد مسلمان، پدرم به عنوان 
مسئول عمليات اين س��ازمان، اولين قدم را به 
همراه همرزمانش براي پاكسازي شهر كامياران 

برمي دارند )حسن بارنامه، فرزند شهيد(.
  ترور سه گانه

كاك جال از اول انقاب كه جذب سپاه شد فردي 
انقابي، مؤمن و متعهد و پايبند به اصول اسامي 
بود. هيچ وقت در برابر دشمن سر خم نكرد و تا 
آخر در برابر آنها ايس��تاد. شدت عمل ايشان در 
برابر ضدانقاب باعث ش��ده بود بارها طرح ترور 
او از طرف گروهك ها به اجرا گذاش��ته بشود اّما 
شهيد كاك جال همچنان مقاوم و پابرجا بود و 
سه مرتبه هم در نقاط مختلف شهرستان مريوان 
بر سر راهش كمين گذاشتند كه شهيد بارنامه از 
هر سه تاي آنها زنده بيرون آمد و نهايتاً زخم هايي 
برداشت. بعد از س��ه بار ترور، كاك جال سنگر 
دفاع از اسام را خالي نكرد. ايشان دو برادرش را به 
خاطر دفاع از ارزش ها و از اسام تقديم كرده بود 
و قصد نداشت به اين راحتي ها دست از جهاد در 
راه اسام و كشورش بردارد. جمعاً خانواده بارنامه 
17 نفر شهيد تقديم انقاب كرده اند )غامرضا 

خسروي نژاد همرزم شهيد(.
  فرمانده موفق

در سال 60 كه قس��مت اعظم مريوان در اختيار 
ضدانقاب ب��ود، براي انج��ام عمليات��ي آماده 
شديم. هدف ما انهدام مقر ضدانقاب بود. تعداد 
پيشمرگان 30 نفر بود و فرماندهي گروه را شهيد 

جال بارنامه عهده دار بود. ب��ا خلوص نيتي كه 
پيشمرگ ها داشتند توانستيم در يك شب پنج 
مقر ضدانقاب را در روستاي بلكر، گله، ماسيه ر، 
چناره و گالي س��ور منهدم كني��م. در مقرهاي 
گله  و چناره هم هفت نف��ر از اعضا و كادر اصلي 
ضدانقاب را دستگير كرديم. در اين عمليات ها 
حتي يك نفر زخمي نداديم و اين ش��دني نبود 
مگر با خلوص نيت و ايمان پيشمرگان مسلمان 
كرد و البت��ه فرماندهي عالي ش��هيد بارنامه كه 
به خوبي نيروهاي��ش را هدايت مي كرد )يكي از 

همرزمان شهيد(.
  قرآن حاج احمد

شهيد بارنامه با جاويداالثر حاج احمد متوسليان 
دوستي عميقي برقرار كرده بود. حاج احمد يك 
جلد كام اهلل مجيد به پدرم اهدا كرد كه شهيد هم 
آن را به من هديه كرد. پدرم به من توصيه مي كرد 
از اين قرآن بخوانم و ثوابش را به روح شهدا اهدا 
كنم. قصدش اين بود تا هدي��ه حاج احمد براي 
هميشه يادگار بماند. به نظر من امثال كاك جال 
پيرو اس��ام و قرآن بودند كه هميش��ه در برابر 
دشمنان شان موفق عمل مي كردند. از روزي كه 
پيشمرگان و پاسداران انقاب وارد عرصه مبارزه 
با ضدانقاب شدند، دشمن نتوانست حتي يك 
مقاومت جدي را در مقابل رزمندگان اس��ام از 
خودش نشان بدهد. با اينكه هميشه عده نفرات 
آنها بيشتر از ما بود، اما چون فاقد ايمان و عقيده و 
آرماني خدايي بودند، ترسي عميق از پيشمرگ ها 
و رزمندگاني مثل كاك جال بارنامه داش��تند 

)حسن بارنامه فرزند شهيد(.
  دوشادوش رزمندگان 

اواخر تابستان و اوايل پاييز 1362، چند لشكر و 
تيپ از سپاه و ارتش براي انجام مأموريت مهمي 
در بس��ياري از نقاط و ارتفاعات اطراف سروآباد 
اردو زده بودند. غالب اين لش��كرها و يگان هاي 
عملياتي از جنوب كشور به مناطق غربي اعزام 
مي شدند. از  جمله اين لشكرها، لشكر 17 علي 
ب��ن ابيطالب)ع( بود ك��ه به فرماندهي س��ردار 
ش��هيد مهدي زين الدين از منطق��ه دارخوين 
خوزستان عازم منطقه ش��ده بود. من و مرحوم 
پدرم حاج محرم علي بهرامي هم در معّيت ديگر 
رزمندگان گ��ردان ولي عصر)ع��ج( در منطقه 
حضور داشتيم. سرانجام حضور قواي نظامي در 
اين مناطق منجر به عمليات بزرگ و پيروزمندانه 

والفجر4 در مناطق دره  شيلر در شمال مريوان، 
پنجوين عراق و... شد. رزمندگان در تمام مراحل 
اين عملي��ات در معيت پيش��مرگ هايي مثل 
كاك جال بارنامه بودند كه از هيچ تاشي براي 
پيشبرد عمليات فروگذار نمي كردند. كاك جال 
بارنامه شانزدهمين شهيد خانواده اش بود. سال ها 
بعد از جنگ كه به مريوان رفتم، ديدم بلوار بزرگي 
از ش��هر به نام او نامگذاري ش��ده است. عكس 
كاك جال هم آنجا ديده مي شد. اين تصوير فقط 
نمايانگر چهره »شهيد بارنامه« نبود بلكه نشانگر 
و گوياي مجاهدت و جانفشاني  همه پيشمرگان 
مسلمان و باغيرت كردستان بود كه پا به پاي ديگر 
رزمندگان اسام حماسه هاي بي بديلي را خلق 

كردند )پرويز بهرامي همرزم شهيد(.
  دغدغه مردم

كاك جال بارنامه يك چهره شاخص در منطقه 
كردس��تان بود و تاش��ش براي رفع مشكات 
مردم ب��ود. آروز داش��تيم ش��هيد بارنامه يك 
مرتبه مش��كات خودش را بيان كند اّما هر بار 
از مشكات و بيكاري مردم كردستان با مسئوالن 

در اين باره صحبت مي كرد. شهيد بارنامه از حق 
دفاع مي كرد. حتي اگر به قيمت از دست دادن 
جانش تمام مي ش��د. يكي از دغدغه هاي اصلي 
كاك جال بيكاري مردم در مشاغل دائمي بود. 
هميشه دنبال حل مشكات مردم بود و با تمام 
وجود در تكاپو بود كه به هر وس��يله اي كه شده 
مشكات مردم را به هر شيوه ممكن مرتفع كند 

)يكي از همرزمان شهيد(.
  سرپرست خانواده 13 نفري

برادرم بعد از جنگ از س��پاه بازنشسته شد ولي 
در س��نگر بس��يج به فعاليت هايش ادامه داد و 
سعي مي كرد مردم و خصوصاً جوان ها را جذب 
بس��يج كند. كاك جال فرمانده گ��ردان 101 
عاشورا بود. خدمتش در بسيج به مذاق ضدانقاب 
خوش نمي آمد. بارها و بارها او را تهديد كردند و 
با تهمت هاي گوناگون س��عي مي كردند شهيد 
بارنامه را تحت فشار قرار دهند اما ايشان استوار 
و پايدار مقابل توطئه هاي دش��من مي ايستاد. 
شهيد بارنامه از لحاظ اقتصادي و مالي وضعيت 
مناسبي نداشت. 13 نفر عائله داشت اما هيچ وقت 
تسليم فشارهاي مادي و دنيوي نشد و در تمام 
صحنه هاي انقاب حضوري فعال داش��ت. يك 
كاري كه برادرم به آن توجه ويژه اي نشان مي داد، 
انتشار بيانيه هاي متعدد عليه عناصر ضدانقاب 
بود. همين كارهايش دشمن را به ستوه آورده بود. 
عاقبت هم او را بعد از سال ها مجاهدت و فداكاري 
به شهادت رساندند. شهيد جال بارنامه پس از 
25 سال مبارزات مسلحانه و فرهنگي و عقيدتي 
با ضدانقاب عاقبت شهيد شد ولي آن قدر ترس 
توي دل دش��منش انداخته بود كه حتي جرأت 
نكرده بودند بر سر جنازه اش بروند )حسين بارنامه 

برادر شهيد(.
  سردار بازنشسته

كاك جال هنگام ش��هادت س��ردار بازنشسته 
س��پاه بود. همچني��ن در مقطع��ي فرماندهي 
پيش��مرگان مريوان را برعهده داش��ت كه بعد 
نامش را به س��پاه بومي تغيير دادند و در س��ال 
62 اين نيرو با سپاه پاس��داران ادغام شد. پدرم 
هم مسئول دفتر هماهنگي س��پاه مريوان شد. 
به همين ترتيب ارتباط شان با سپاه حفظ شد و 
حتي بعد از بازنشستگي هر كاري را براي كمك به 
اين نهاد انقابي و همچنين بسيج انجام مي داد. 
پدرم آن قدر به سپاه عاقه داشت كه وصيت كرده 

بود ما به عنوان خانواده اش عضو س��پاه ش��ويم. 
جالب است بدانيد با توصيه پدرم، يكي از شروط 
خواهرانم ب��راي ازدواج، عضويت  دامادهاي مان 
در س��پاه بود. خوب يادم مي آيد در سال 79 يا 
80 پدرم نامه اي به س��ردار صفوي مي نويسند 
و طي آن از ايش��ان مي خواهند تسهياتي براي 
پيوستن جوانان مريوان به سپاه در نظر بگيرند. 
س��ردار صفوي به عنوان فرمانده وقت سپاه اين 
درخواس��ت را لبيك مي گويند و پ��س از آن در 
مدت كوتاهي 450 نفر از بوميان مريوان به سپاه 

مي پيوندند )فرزند شهيد(.
  مقاومت تا آخرين نفس

قبل از شهادت پدرم اخباري مبني بر ورود يك 
گروه تروريستي به كشور رس��يده بود. آن زمان 
من در س��پاه س��روآباد بودم و تا خبر را شنيدم، 
س��عي كردم به پدرم اطاع بدهم. ب��ا برادرانم 
تماس گرفتم تا به ايشان هشدار بدهند اما به هر 
حال قسمت بر اين بود كه پدر به شهادت برسد. 
كاك جال باغي داش��ت كه بعد از بازنشستگي 
در آن كشاورزي مي كرد. روز 16 خرداد 1383 
ايش��ان طبق معمول براي رس��يدگي به باغش 
مي رود كه ضدانقاب او را در مسير ترور مي كنند. 
وقتي جسدشان را پيدا كرديم، ديديم كه دستش 
روي اسلحه كمري اش بود. به نشانه اينكه پيرمرد 
با وجود تنهايي و غافلگيري تا آخرين لحظه قصد 
مقابله با ضد انقاب را داشته است. شهيد جال 
بارنامه پيش از هر چيز يك مسلمان معتقد بود. 
تعهد او به اسام از پايبندي اش به نظام اسامي 
به خوبي مشخص اس��ت. همين اسام خواهي 
ايشان يكي از داليل محبوبيتش در ميان مردم 
كرد مس��لمان بود. در بعد مديريت و فرماندهي 
هم همرزمانش از او به عن��وان فردي مقتدر ياد 

مي كنند. 
  امين مردم

ش��هيد بارنام��ه در ميان م��ردم ب��ه صداقت 
و امانتداري ش��هره بود و امين مردم به ش��مار 
مي رفت. لذا در بس��ياري از اختاف هاي پيش 
آمده، مردم شهيد بارنامه را َحَكم قرار مي دادند. 
در همان زمان جنگ ُحسن رفتار ايشان باعث 
شده بود بسياري از ضد انقاب به صف رزمنده ها 
بپيوندند. در يك مورد 10 نفر از ضد انقاب اسير 
رزمندگان مي شوند و تنها يك نفرشان مي تواند 
فرار كند. شهيد هر 10 نفر را با اسلحه هاي شان 
آزاد مي كند و روز بعد همگ��ي آنها به اضافه آن 
يك نفر فراري نزد كاك ج��ال مي آيند و جزو 
رزمندگان مي شوند. بعدها تعدادي از آنها شهيد 
مي شوند و برخي هم به سپاه مي پيوندند. چنين 
رفتارهايي باعث شده بود كاك جال بارنامه در 
ميان مردم محبوب باش��د و ض��د انقاب براي 
خاموش��ي اين محبوبيت دست به ترورش بزند 

)يكي از اقوام شهيد(.
  مسلمان راستين

در زمان حيات پدرم بارها پيش آمده بود از ايشان 
بپرسند چرا ش��ما به عنوان يك نيروي ورزيده 
ُكرد، جذب گروهك هايي چون كومله نشديد؟ 
پاسخ پدرم اين بود كه براي من اسام ماك است 
و وقتي آنها دم از كمونيست و كفر مي زنند چطور 
مي توانم پرچم اس��ام را رها كنم و به صف آنها 
بپيوندم؟ ايشان هميشه به ما مي گفت برايم مهم 
اين است كه ايراني و مسلمان هستم. وابسته به 
هيچ جناحي نيستم و همان راهي را دنبال مي كنم 
كه امام راهنمايش است. هميشه ما را به پيروي از 
امام و رهبري و دفاع از نظام اسامي فرا مي خواند 
و سپاه را به عنوان يكي از بنيادي ترين نهادهاي 
انقابي مي شناخت. از ما مي خواست فرزندان مان 
را براي ورود به سپاه و بسيج تشويق كنيم )حسن 

بارنامه فرزند شهيد(.

گفت وگوي »جوان« با خانواده و همرزمان کاك جالل بارنامه از شهداي مطرح پيشمرگ کرد مسلمان

قرآن حاج احمد را به من هديه کرد تا هميشه به يادگار بماند
شهيدي كه وصيت كرد فرزندانش عضو سپاه شوند
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88498481ارتباط با ما

تعه�د ش�هيد بارنام�ه به اس�الم از 
پايبن�دي اش ب�ه نظ�ام اس�المي به 
خوبي مشخص اس�ت. اسالم خواهي 
ايش�ان يكي از داليل محبوبيتش در 
ميان مردم کرد مس�لمان بود. در بعد 
مديريت و فرماندهي هم همرزمانش از 
او به عنوان فردي مقتدر ياد مي کنند

11 مورد حمله شيميايي عراق در سال 
1361 ثبت  شده است و از  30 مرداد 
1362 به بع�د، اين حمالت ش�دت 
گرفت تا آنجا که در عمليات والفجر 
4، در محدوده زماني 29 مهر تا 6 آبان 
1362، افزون بر مناطق نظامي، مناطق 
مسكوني هم هدف اصابت بمب هاي 
ش�يميايي رژيم عراق ق�رار گرفت
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