
+ 9-با  کارشناسی  پزشکی قانونی  و کارشناسی سالح های شیمیایی  تمامی  

 مواد  موجود  در محل استفاده از سالح شیمیایی باید بررسی شو ند  

 

های  های ویدئویی مربوط به استفاده از سالح شیمیایی علیه جنگنده عباس منصوران با بیان اینکه صحنه . دکتر 

های  های شیمیایی اشاره دارد، گفت: برای تعیین انواع بمب انواع بمب چریکی به استفاده ارتش ترکیه از  

باید موقعیت مجروحان به دقت بررسی شود. و همه چیز از خاک ،  گازی و مواد شیمیایی مورد استفاده

 « .دنگرفته تا بقایای بمب های استفاده شده و حتی لباس باید بررسی شو
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   .منصوران  عباس با ANHA خبرگزاری از بالکین  جیهان گفتگوی

  شواهدی   تا  کرد  بازدید  سوریه  شرق  و  شمال  از  بار  دو  که  منصوران  عباسدکتر

 یسرکان  عفرین،  به   حمالت  در  شیمیایی  های  سالح  از  ترکیه  دولت   استفاده  بر  مبنی

  شیمیایی   های  سالح  با  ترکیه  دولت  توسط  شده  مرتکب  جنایات  مورد  در  اسپی  گیره  و

   .بود کرده سفر سوریه به کند تحقیق و بررسی

  بخش   در  1980  یدهه   در  ایران  و   عراق  جنگ  طول   در  که  منصوران   عباس

  جنگی   جنایات  وحشتناک  های صحنه  شاهد  اکنون  کرد،   می  کار  سوختگی  جراحات

  مناطق   به  حمله  شواهد   و   هاصحنه  وجود   کرد:   تصریح   منصوران  عباس  دکتر. .است

  را   همه  خشم  و  نفرت  است،   بشریت   علیه  جنایت  آشکار  گواه  که  مشروع     دفاعی

 تسلیحات  از  1993  سال  از  ترکیه  ارتش  که  شد  یادآور  منصوران   .است  داده  افزایش

  و   است   کرده  استفاده  کردستان   بخشآزادی  جنبش  مبارزان  علیه  ممنوعه  شیمیایی

 خود   قبلی  حمالت  به  شباهتی  کشور  این  اخیر  هایماه  حمالت  که  کرد  خاطرنشان

  علیه   شیمیایی  ایهبمب  انواع  از  ترکیه  دولت  که  ساخت  آشکار  همچنیناو  .ندارد

  و   غیرنظامی  صدها  قتل   باعث   کار  این  و   کندمی   استفاده  رزمندگان  و  غیرنظامیان

  ی کننده  تولید   خود  ترکیه  گفت:  و   است  شده  ستانکرد  آزادیبخش  جنبش  مبارزان



  این   شود.می  استفادهها  آن  از    روستاها  و  شهرها  در  که  است  شیمیایی  هایبمب

  جنایت  این   کنند،می  مسموم  را  زیست  محیط  که  زیستمحیط  و  هاکوه  شهرها،  هابمب

 ت.« اس زیستمحیط نابودی  و بشریت علیه جنایت جنگی،

  

  شیمیایی های سالح  اثرات

 حمالت  و   شیمیایی  جنگ  هایشیوه   اخیر،  هایسال   »در  گفت:  منصوران  عباس

  ها نازی  اگرچه  است.   شده  تبدیل   ترکیه  دولت   جنگ   هایویژگی  از   یکی  به  گازی

  که   گویندمی  اما  کردند،  کشف  (1930)  1930  دهه   در   را  سارین  عصبی  گازهای

 جمعی  کشتار  سالح  یک  ،سارین  گاز  است.  نشده  استفاده  نبرد  هایمیدان  در  هرگز

  از   قبل   کند   می  خفه  را   فرد  گاز،  این   /  کشدمی   دردناکی  یگونهبه   را  فرد   که  است

  سال   از  سالح   یک  عنوان   به   سارین   تولید   .شود   او  مرگ  باعث  بالفاصله  اینکه

  عصبی  سیستم  بر  جدی  تأثیر سارین  است. یافته  ادامه  آن  ممنوعیت وجود  با 1993

 تی حرک  و   ی تنفس  بزاق،   و   عصبی   سیستم   . گذارد   می    کنترل  تحت  های  ماهیچه  و

 ".کند می فلج را

 

  ترکیه شیمیایی های سالح

  شیمیایی  های   بمب  و   سمی  گازهای   تولید  برای  ترکیه   دولت  فناوری   منصوران

  شیمیایی   های  سالح  از  ترکیه  ارتش  استفاده  داد:  ادامه  و  دانست  کافی  را  ممنوعه

  سالح   مرگبارترین  از  یکی  که  )  VX)  ایکس  وی  از  استفاده  است،  کاران  غیرقابل

  ناگهان  تنفس،  از  پس  گاز  این   .کرد  انکار  توان  نمی  را  است   شیمیایی  های

  .دهد می دست  از را تنفس  توانایی قربانی و  کرده  منقبض  را تنفسی ایهماهیچه

 



  نیست پاسخگو  کسی اما ،ند دار وجود شواهدی

  عباس   ؛2019  اکتبر  در  سرکانی  اشغال  در  سفید  فسفر  از  استفاده  جرم  به  توجه  با 

  آن   در  ترکیه  دولت  که   دارد  وجود  متعددی  شواهد   که   کرد  خاطرنشان  منصوران

  ترکیه  دولت اینکه بیان با منصوران دکتر.  .است شده جنگی  جنایت مرتکب زمان

  جنایات   این  برای  کند،  می  محکوم  را  آن   که  شواهدی  و  مدارک  و   اسناد  علیرغم

  نقض  ها  سالح   این  از  استفاده  گیرد،گفت:  نمی   قرار  پاسخگویی  و   تعقیب   تحت

  است.   متحد   ملل  سازمان  امنیت   شورای  هایکنوانسیون   و  المللی  بین   معاهدات

 ی اصفحه  19  مفصل  گزارش GIRÊ SPÎ و  سرکانی  حومه  در  ها  سالح  این  از  استفاده

  پاریس  در  ژانویه  27  در  بشر  حقوق  دفاع    برای  روژاوا  ابتکار  توسط  شده  تهیه

  شد.   ارسال  بشر  حقوق  المللی  بین   کمیسیون  به  2020  ژانویه  10  در  و  شد   اعالم

 حمالت  جریان  در  ترکیه   که  داد   نشان  سوئیسدر  شده   انجام  آزمایشگاهیهای  بررسی

 ا  .است کرده استفاده سفید  فسفر از 2019 اکتبر سرکانیهدر به خود اشغالگرانه

 

 

  المللی  نبی سنادا

  محدود   سوریه  شرق  و  شمال  به  ترکیه  دولت   جنایات  اینکه  به   اشاره  با  منصوران

  بیان    ه،کرد  تکرار  و   مرتکب   کردستان  جنوب   خاک  در  را  جنایات  همان   شود،   نمی

  منصوران  .دارد  وجود  مشترکی  منافع  و  ها  سیاست  ائتالف،  اشکال  همه  پشت  :کرد

 روستای  از  بازدید  اجازه   سپتامبر  27  در  اروپا  کمیسیون  به PDK اینکه  یادآوری  با

HIRORÎ های  سالح از ترکیه اشغالگر دولت  استفاده بررسی  برای را  کانیماسیه  در  

  حترام ا  مورد  است  مایل PDK "اگر  گفت:  بود،   نداده  کردستان  جنوب  در  شیمیایی

  از   را  خود  یها  شالح  باید   ، باشد  تاریخ  و  جهانی  افکار  ستم،  تحت  های   ملت  کردها،



  اقوام   سایر  و   کردها  بین  را   برادری   و   دوستی   صلح،   و   بیافکند  شانه  آن   به  شانه  این

  .دهد گسترش

 بار  هر  اما  کنند   بازدید  منطقه  از  خواستند  بارها  ها  هیئت   اینکه  بیان  با  منصوران

  همکاری   بدون  که  است  داده  نشان  ما  تجربه  گفت:  اند،  شده  بازدید  این  انجام  از  مانع

 های  سالح  از  استفاده  بررسی  برای  توانند  نمی  کارشناسان  لیر،وه  در  محلی  مقامات

 سازمان  کارشناسان  از  متشکل  ایکمیته  باید    .بروند  منطقه  این  به  ممنوعه  شیمیایی

  چشم   جای  به  تا  شود   (APCW) کارشناسان  و  بشر  حقوق  های  سازمان  متحد،  ملل

  از   بار  چندین   دهد.  نشان  همراهی     مستقلی  قیقاتتح   انجام  با  واقعیات  این   بر   بستن 

  نکرده   عمل  اشوظیفه  به   متحد   ملل  سازمان  اما  است،   شده  درخواست  ها  هیئت   این

 ”است.

  در   که  مشروع   دفاع  مناطق  به  باید   ملل  سازمان  هیئت   یک  که  کرد   تاکید  منصوران 

  مستقل   مانساز  یک   باید  داد:   ادامه  و   برود   شود   می  استفاده  شیمیایی  سالح   از  آن

  از   ما  شود.   فراخوانده  کردستان  جنوب  در  شیمیایی  تسلیحات  مستندسازی  برای

 و   المللیبین  جامعه  که  خواهیم  می  ملل  سازمان  بشر  حقوق  عالی  کمیساریای

 .«نکنند   سکوت  موضوع این به  نسبت مستقل و آزاد المللیبین  هایدادگاه

 .«کند تضمین را ن کمیسیو ایمنی باید ملل سازمان» که داد  ادامه وی

  این   مانع   دوباره  نباید  کردستان  دمکرات  حزب  که   کرد  خاطرنشان  منصوران  دکتر.

  بین   کمیته  یک  کند.  تضمین  را  کمیته  امنیت  باید  ملل  سازمان  گفت:  و  شود  کمیته

  متشکل   باید   هیئت   این   شود.   تشکیل  منطقه  به  رفتن   برای  باید  کارشناسان  از  المللی

  کارشناسان   ملل،  سازمان  بشر  حقوق  عالی  کمیساریای  فتر د  مرز،  بدون  پزشکان  از

  پزشکی  و شناسی  آسیب متخصصان و  پزشکان  شیمیایی، های سالح منع سازمان

  تضمینی،  چنین  بدون  کند.   تضمین  را  هیئت امنیت  باید   ملل  سازمان و  باشد     قانونی



 تمشارک  نیست،  آسان   یابیحقیقت  و  منطقه  از  بازدید   سفر،  برای  مجوز  گرفتن

  کمیسیونی   باید  است.  ضروری  شک   بدون  مشابه  های  سازمان  و   متحد  ملل  سازمان

 شرکای   و ترکیه دولت توسط که بشریت علیه جنایات و جنگی جنایات توقف برای

  .شود  برپا اند  شده مرتکب آن

 شود تشکیل فورا   باید راسل برتراند دادگاه

  برای   راسل   برتراند  مانند  دادگاهی  سریعا  باید  اینکه  بیان  با  منصوران  عباس  دکتر. 

 بشر،  حقوق  عالی  کمیساریای  امیدواریم  داد:  ادامه  شود،  تشکیل  ترکیه  دولت  محاکمه

  سکوت   موارد   این  قبال   در  مستقل  و   آزاد  المللی  بین     تریبونال    و   المللی   بین  جامعه

  های   مسئولیت  باید  دادگستری   المللی  بین  دیوان  و  یالملل  بین  کیفری  دیوان  نکنند.

  متحدانش   و  ترکیه  دولت  علیه  را  الزم  اقدامات   و  روشن  تحقیقات  و   بپذیرند  را  خود

  بسیج   برای   گیرد.  قرار  فشار  تحت  بمباران  توقف  برای  باید  نیز  ترکیه  دهند.  انجام

  برتراند   دادگاه  مانند   هایی   دادگاه  جهان،  در  آزادی  برای  مدافعان  و  عمومی  افکار

  باید   شد،   تأسیس  ویتنام(   )در   آمریکا  جنگی  جنایات  علیه   1970  دهه   در  که  راسل

   شود. برپا جنگی جنایتکاران محاکمه برای

  را  خود  نظامی  مداخله  به  باید  ترکیه  دولت  بگیرد.  موضع   مورد  این   در   باید  جهان

 دهد.«  پایان  یشغالا  مناطق  و سوریه و عراق در

.» T/STT.. 
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Forensic expert: everything should be 
investigated at the site of use of chemical 
weapons 
The expert in chemical weapons explained; Dr. Abbas Mansuran said that the video footage 

scenes related to the use of chemical weapons against Guerrilla Fighters referred to the 

Turkish army's use of various chemical bombs, saying “to determine the types of gas bombs 

and chemicals used the position of the injured must be closely checked, and everything from 

soil to the remnants of the bombs used and even clothing must be checked.” 
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ANHA’s agency held a dialogue with Dr. Abbas Mansuran, who visited North and East Syria 

twice to investigate and examine evidence of the use of chemical weapons by the Turkish 

state during its attacks on Afrin, Serêkaniyê and Girê Spî; On crimes committed by the 

Turkish state with chemical weapons. Dr. Abbas Mansuran had visited Syria. 

Dr. Abbas Mansuran, who worked during the Iraqi-Iranian War in the 1980s in the Burns 

Injury Section, eyewitness’s horrific scenes of war crimes. 

Dr. Abbas Mansuran explained that the prevalence of scenes and evidence of attacks on 

legitimate defence zones, which are clear evidence of crimes against humanity, has 

increased the hatred and anger of all. 

Mansuran recalled that the Turkish army had been using proscribed chemical weapons 

against Kurdistan Liberation Movement fighters since 1993 and noted that its attacks in 

recent months did not resemble its predecessors. 

He also revealed that the Turkish state was using all kinds of chemical bombs against civilians 

and fighters and stated that this had killed hundreds of civilians and Kurdistan Liberation 

Movement fighters and said: "Turkey itself is a producer of chemical bombs. They are used 

in villages, cities, mountains and the environment as they poison the environment. This is a 

war crime, an extermination and a crime against humanity and the environment.” 

Effects of chemical weapons 

Dr. Abbas Mansuran said: "In recent years; Chemical warfare practices and gas attacks have 

become a feature of the Turkish state's war. Although the Nazis discovered neural gases in 

the 1930s (1930), they say they were never used in the battlefields. Sarin gas is a mass 

https://hawarnews.com/en/kategori/1/16/news/


extermination weapon. It kills a person painfully. It suffocates the person before causing his 

death immediately. The production of sarin as a weapon has continued since 1993 despite 

its ban. Sarin has a serious impact on the nervous system and muscles controlled by race, 

saliva, breathing and movement. " 

Turkish Chemical Weapons 

Mansuran explained that the Turkish state's technology was sufficient to produce toxic gases 

and proscribed chemical bombs and continued: "It is undeniable that the Turkish army uses 

chemical weapons. The use of VX, one of the deadliest chemical weapons, cannot be denied. 

After inhaling this gas, the respiratory muscles suddenly contract and the victim loses the 

ability to breathe. Muscle stiffness and the victim feels severe pain as a result of 

asphyxiation. " 

There is evidence, but no one is held accountable. 

Regarding the crime of using white phosphorus in the occupation of Serêkaniyê in October 

2019; Abbas Mansuran noted that there was numerous evidence that the Turkish state had 

committed a war crime at the time. 

Dr. Mansuran explained that the Turkish state is not being prosecuted and held accountable 

for these crimes despite the documentation and evidence it condemns and said: "The use of 

these weapons is a violation of international treaties and United Nations Security Council 

conventions. Evidence, footage video, the use of these weapons in the countryside of 

Serêkaniyê and Girê Spî. The detailed 19-page report prepared by the Rojava Initiative for 

Human Rights Defenders was announced in Paris on 27 January and sent to the International 

Commission on Human Rights on 10 January 2020. The laboratory examination conducted by 

Switzerland revealed that Turkey had used white phosphorus during its occupation attacks 

on Serêkaniyê in October 2019. " 

International documents 

Mansouran noted that Turkish state crimes were not limited to the North and East of Syria, 

but also committed and repeated the same crimes on the territory of Southern Kurdistan 

and stated that there were common policies and interests behind all forms of coalition. 

Mansuran recalled that the PDK had not allowed the European Commission on 27 

September to visit the village of Hirorî in Kanîmasiyê to investigate the Turkish occupying 

state's use of chemical weapons in Southern Kurdistan and said: "If the PDK wishes to be 

proud of the Kurds, oppressed peoples, world opinion and history, it must bear arms and 

extend peace, friendship and brotherhood to the Kurds and other ethnic groups. 

Mansuran stated that delegations wanted to visit the area many times but were prevented 

from doing so every time and said: "Our experience has shown that without the cooperation 



of local authorities in Hewler, experts cannot visit to investigate the use of proscribed 

chemical weapons. This committee must be with United Nations experts, human rights 

organizations and experts (APCW) to conduct an independent investigation for the relevant 

institutions. Without such warranty the desired result cannot be achieved. On the other 

hand, the United Nations and other relevant organizations remain silent and turn a blind eye 

to such crimes. These delegations have been requested several times, but the United 

Nations has somehow ignored its duty” 

Mansuran urged that a United Nations delegation should go to legitimate defence areas 

where chemical weapons are used and continued: "An independent organization must be 

called in to document chemical weapons crimes in Southern Kurdistan. We call upon the 

United Nations High Commissioner for Human Rights, the international community and the 

free and independent international courts not to remain silent on this subject ". 

UN must ensure the integrity of the Commission." 

Dr. Mansuran noted that the PDK must not stand in the way of the Committee again and 

stated that the United Nations must ensure the Committee's safety. "An international 

committee of experts should be established to go to the region. The delegation should 

consist of doctors from Doctors Without Borders, the Office of the United Nations High 

Commissioner for Human Rights, experts from the Organization for the Prohibition of 

Chemical Weapons, doctors and experts in pathology and forensic medicine. The United 

Nations must ensure that delegation's safety. Without such a guarantee, get permit to 

travel, visit the area and see the truth is not easy. The participation of the United Nations 

and similar organizations is undoubtedly necessary. an international commission must be 

established to stop war crimes and crimes against humanity committed by the Turkish 

Government and its partners.” 

"Bertrand Russell Court must be established immediately." 

Dr. Abbas Mansuran explained that a court such as Bertrand Russell should be established 

immediately to prosecute the Turkish state and continued: "We hope that the High 

Commissioner for Human Rights, the international community and the free and independent 

international courts, will not remain silent about these crimes. The International Criminal 

Court and the International Court of Justice must assume their responsibilities and conduct 

an open investigation. and the necessary action against the Turkish state and its allies. 

Turkey must also be pressured to stop the bombing. To mobilize public opinion and 

defenders of freedom in the world, courts such as the Bertrand Russell Court, established in 

the 1970s against American war crimes, must be established to try war criminals. The world 

has to take a stand on this. The Turkish Government must reverse its military intervention in 

Iraq and Syria and occupy their territories. "  T/ Satt. 


