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Dr. Mansouran: NATO, UN  are responsible for 

use of chemical weapons 

 Dr. Abbas Mansouran explained that the Turkish state uses chemical weapons 

indiscriminately, taking advantage of the silence of international forces and organizations.  

Mansouran also said that NATO and the United Nations are responsible for preventing 

criminals from being prosecuted. 
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 یو سازمان ها روهایبا سوء استفاده از سکوت ن هیداد که دولت ترک حیدکتر عباس منصوران توض  

گفت که ناتو و  نیمنصوران همچن. کند یاستفاده م ییایمیش یاز سالح ها ی با خیالی آسوده،الملل نیب

 .هستند تکارانیجنا بیاز تعق یریسازمان ملل مسئول جلوگ

 یمحسوب م جنایت یالملل نیها و معاهدات ب ونیاز کنوانس یاریدر بس ییایمیش یتفاده از سالح هااس

اگرچه . دهد یادامه م ها تیجنا نیهر روزه به ا انیدر مقابل چشم جهان هیحال، دولت ترک نیبا ا. شود

محاکمه  گزهر هیها صدها بار مستند شده است، اما دولت ترک کیمردم کرد و چر هیاستفاده از آن عل

 اتیجنا نیرا در قبال ا هیدولت ترک تیمسئول یالملل نیسازمان ب ای، نهاد یکشور چینشده است و ه

ادامه  هیبه دولت اشغالگر ترک ییایمیش یسالح ها نیبه ارائه ا روهاین نیبرعکس، ا. اعالم نکرده است

 .دادند

 یگ آغاز شده است، صدها بار از سالح ها.پ.ه هیعل  2021 لیآور 32که از  ویرانگر جنگ در

ه است گزارش داد   ،گ در شش ماه گذشته.پ.ه. استفاده شده است دهیچیپ یسالح ها نیو همچن ییایمیش

. استفاده کرده است گریالها  هیدر جنگ خود عل ییایمیش یبار از سالح ها 232 هیترک حکومت  که 

ک   . ک .پ مداوم درخواست. نام برده شده اند رزمندگاننفر از 22تا کنون  ییایمیحمالت ش نیاز ا پس

 .دده انمان پاسخ یب تاکنون «مستقل ینهادها یبررس» ی بر ادامه یمبن

 ییایمیحمالت ش یها مکان از یادیکرد در جنوب کردستان شواهد ز یها تیو شخص ها سازمان

و  کایآمر از جمله در یالملل نیسازمان ب کیموسسه و  32آنها به . اند و اعالم کرده یآور جمع

 .نده ااروپا فرستاده شد هیعضو اتحاد یکشورها

کرد، از  یکار م یسوختگ یرو 0821در سال  رانیعباس منصوران که در جنگ عراق و ا دکتر

 .صحبت کرد ییایمیش یاز سالح ها هیدر مورد استفاده دولت ترک یقاتیشواهد و تحق
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و  یولوژیباکتر ،یرشته بهداشت عموم لیفارغ التحص ،یعباس منصوران، شهروند سوئد دکتر

عفونت  صیتشخ یو روش ها یونولوژیمیا ،یشناس روسیو نهیو محقق در زم رانیدر ا یولوژیدمیاپ

در پاسخ به دعوت چارچوب وظایف در  یهمکار یخود را برا یاعالم کرد که آمادگ ،ییایباکتر یها

 .روند یبه منطقه م قیقتح یک برا .ک .پ

 یشواهد متعدد، برا رغمیعل. کند یاستفاده م ییایمیش یاز سالح ها یمدت طوالن یبرا هیترک دولت

 یاست که در مورد سالح ها یادیشما مدت ز. قرار نگرفته است یقانون گردیتحت پ اتیجنا نیا

 د؟ییبگو دیخواه یشده تا کنون چه م یو بررس یدر مورد شواهد جمع آور د،یکن یم قیتحق ییایمیش

. گردد یمباز  0881به سال  نیا. کند یاستفاده م ییایمیدر جنوب کردستان از سالح ش هیترک دولت

 ییایمیش یاز سالح ها وجود داشته در هر مکان که مقاومت در برابر حمالت اشغالگران  هیدولت ترک

سکوت  زبا سوء استفاده ا هیاز گزارش ها آمده است که دولت ترک یاریدر بس. استفاده کرده است

 .استفاده کرده است با خودکامگی ییایمیش یاز سالح ها ،یالملل نیب یسازمان ها

بود که آن را در  ایدر مورد کشتار بالقا یکیدموکرات آلمان  الیحزب سوس ،یقبل یها گزارش انیم در

از  یکی. کشتار دست داشت نیدر ا ما  یآلمان مستق رایز. فدرال آلمان قرار داد یدستور کار شورا

 قاتیتحق. داز محل حادثه برداشته بود به دست آور صلیب سرخاز بمب را که  ییخبرنگاران بخش ها

 انویاز گاز س ییرگه ها یداد که قطعات حاومی نشان  ،انجام شد خیکه در دانشگاه مون یانونق یپزشک

خود اعالم  یاز برنامه ها یکیآلمان در  ZDF یها ونیزیاز تلو یکی. است یالملل نیکربن ممنوعه ب

 .فروشد یم هیرا به ترک RP707 معروف به یبمب ها Buck&Depyfag 0811کرد که از سال 

 3118که در سپتامبر  یرا در حمالت ییایمیش یاز سالح ها هیدانشگاه هامبورگ استفاده دولت ترک

 دییممنوعه را تا یاستفاده از سالح ها ینیشاهدان ع. شد، مستند کرد رزمندهمنجر به کشته شدن هشت 

 جانباخته یها کیچر نیاز اجساد ا یعکاس یمتشکل از مدافعان حقوق بشر آلمان برا یا تهیکم. کردند

 .را گرفتند شانیبه منطقه رفتند و عکس ها
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. جان خود را از دست دادند یدر حکار ارهیدر دره ت 3100اکتبر  33تا  01 نیبگریالی مقاومت  16 

 یشواهد جد. شد یم ینگهدار ایماالت یقانون یشهدا روزها در موسسه پزشک شده یذغال یکرهایپ

 .انجام داده است ییایمیحمله ش هیولت ترکآشکار شد که د یافکار عموم یبرا

 .ندشد افشا 0881ها از سال  کیچر هیعل ییایمیش یاستفاده از سالح ها اسناد 

در . در شرناخ کشته شدند ایکایدر بال( ارتش رهایی بخش)  PLA از مبارزان یتعداد 0881 یم 2در  

پخش شد، آمده  روژ ونیزیاز تلو 3118که در سال  هیشده توسط ارتش ترک یلمبرداریف یصحنه ها

اگر "و " روند یوجود شجاعانه به داخل م نیهستند، اما با ا تیسربازان ما در خطر مسموم"است که 

 ".گاز همچنان ادامه دارد ریتاث م،یروز منتظر بود کیچه ما 

 ییایمیش یحال، فروش سالح ها نیبا ا. نکرده است یشواهد تالش نیبا وجود همه ا هیترک حکومت

 داد؟ حیرا توض نیشود ا یچطور م. است دهیسطح رس نیبه باالتر هیدولت ترک یبرا

سازمان ملل و . کند یم نیرا تام هیترک یکشتار جمع حاتیناتو است که تسل یاز اعضا یکی هیترک

سازمان ها منافع  نیا. هستند یبلکه دو مجمع دولت ستندین یالملل نیب مجمعآن در واقع دو  تیامن یشورا

 .کنند یم تیریدهند و بر اساس آن مد یم لیرا تشک یدولت یروهاین نیا یها استیو س

قدرتمند،  یهمان کشورها یاسلحه ساز یدهد شرکت ها یوجود دارد که نشان م یو روشن یقو شواهد

را  یاتیجنا های این کشورهاحکومت  ن،یبنابرا. فروخته اند هیرا به دولت ترک یکشتار جمع یسالح ها

 .رندیگ یم دهیشود ناد یدفاع و آزاده منطقه انجام م یمردم ب هیکه عل

 لیم یآنها به عمد و از رو. است هیاز کشورها با ترک یاریبس یاز همکار یوجود دارد که حاک یاسناد

در  هیآنها به اتحاد خود با ترک. هستند هیدر ترک یکشتار جمع یآنها مسئول سالح ها. فروشند یسالح م

 .دکنن یم تیبدان معناست که آنها از اشغال حما نیا. دهند یچارچوب ناتو ادامه م
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 یم هیرا به ترک یالملل نیممنوعه ب یسالح ها ایتانیفاش کرد که دولت بر 0881در سال  مزیتا: مثال

 .فروشد

و  ییایمیش عیکرد و نشان داد که شرکت صنا هیته یگزارش ایتانی، دانشگاه برادفورد بر0881در سال  

 یالملل نیب یکرده و در بازارها دیتول یمتر یلیم 031کربن  انویگاز س یها بمب هیترک یکیمکان

در  سال کیساخته شده و به مدت  هیترک میکه توسط رژ یمتر یلیم 031 یگاز یبمب ها. فروشد یم

 یهستند که توسط سازمان منع سالح ها ییدرآمده اند، از جمله سالح ها شیبه نما ینظام یها شگاهینما

 .نکرد یدگیرس اتیجنا نیشواهد، او هرگز به ا نیبا وجود همه ا. ممنوع شده اند ییایمیش

شما هم در آن مرحله در . استفاده شد ییایمیش یاز سالح ها یاسپ رهیو گ یدر سرکان شیسال پ دو 

 ...دیاتفاقات بود نیو شاهد ا دیحضور داشت هیسور

منطقه  یکشورها یاز تمام هیکه در کنار مردم محاصره شده شمال و شرق سور می دانستمخود  فهیوظ 

آنها در حال مبارزه با داعش و  ن،یعالوه بر ا. خود رقم بزنم یرا برا یدیجد یو تالش کنم زندگ ستمیبا

 .هستند هیاشغالگران ترک

در همان مرحله با . در الحسکه داوطلب شدم مارانیکمک به مجروحان و ب یبرا 3108من در سال  

ما صدها . و اطراف آن مجروح شدند یدر سرکان هیصدها نفر مواجه شدم که بر اثر حمالت دولت ترک

 سوختگی ها گرید با زخم ها نیاز ا یبرخ. مینفر را که از صدمات مختلف رنج برده اند درمان کرده ا

 .کردند یاستفاده م ییایمیش یکه از سالح ها قرار گرفته بودند ییافراد هدف پهپادها نیا .ددنمتفاوت بو

 در روژاوا ییایمیش یاستفاده از سالح ها یمستندساز

 .وجود دارد یجنگ اتیو ارتکاب جنا دیاز فسفر سف هیبر استفاده دولت ترک یمبن یاتهامات جد 
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 هیژانو 01شده توسط ابتکار مدافعان حقوق بشر روژاوا در  هیته یصفحه ا 08گزارش گسترده  

حقوق  کمیتهبه  و سپس هیژانو 32در  سیدر پار کنفرانس مطبوعاتی قیپس از اعالم آن از طر 3131

 .شد تحویل داده زین سازمان ملل در ژنو بشر

در حمالت اشغالگرانه خود به  هینشان داد که ترک س،یانجام شده در برن، سوئ یشگاهیآزما قاتیتحق 

 .استفاده کرده است دیاز فسفر سف 3108در سال  یسرکان

متعارف  یسالح ها ونیممنوع در کنوانس دید که استفاده از فسفر سفنده یگزارش ها و شواهد نشان م 

 .استفاده از آن را ممنوع کرده است ییایمیش یسازمان ملل متحد، که سازمان منع سالح ها

ممنوعه توسط دولت  ینقض حقوق و استفاده از سالح ها ات،یجنا یگزارش مستندساز نیهدف از ا 

 انیدر جر ژهیدر منطقه، به و انیو جنگجو انیرنظامیغ هیآن عل تیمورد حما یو گروه ها هیترک

 قضمورد استفاده در ن حاتیتسل. را هدف قرار داد یمنطقه سرکان 3108 اکتبر 8بود که در  یحمالت

مصوبات و  یالملل نیب پیمان هایسالح ها نقض  نیاستفاده از ا. و معاهدات سازمان ملل است نیقوان

 .است هیدر سور انیرنظامیغ هیسالح ها عل نیاستفاده از ا هیعل تیامن یشورا

 ؟یدید یکه خودت مداوا کرد یاناز مجروح یکاچه مدر

که  ییها گفتند که بمب انیرنظامیهمه غ. بودند انیرنظامیغ میکه درمان کرد یمجروحان اکثر

مختلف پرتاب کرده بودند، مورد  یها مختلف و در زمان یها در مکان نیبدون سرنش یماهایهواپ

 .اصابت قرار گرفتند

احتمال استفاده . اجساد وجود نداشت یصددرصد صیامکان تشخ یسوختگ لیموارد به دل یدر برخ 

 .است ادیز اریبس نیو فلزات سنگ دیفسفر سف یاز بمب ها هیارتش ترک

است و منجر به  یفسفر یبمب ها یبه زخم ها هیشب اریبس نیسنگ یفلز یاز بمب ها یناش یزخم ها 

 .دنشو یمرگ م
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 یدر شهرها و روستاها هیکه ترک دادندنشان سپس  گریها، عکس ها، اسناد و مدارک د لمیشواهد، ف 

 .ممنوعه استفاده کرده است یسالح ها نیاز ا یاسپ رهیو گ یواقع در مناطق سرکان

به روستاها حمله  نیهوا و زم قیاز طر هیترک تیمورد حما یجهاد یو گروه ها هیترک ییهوا یروین 

را  یزندگ یضرور لیوسا نکهیخود را ترک کنند بدون ا ینفر مجبور شدند خانه ها 111111. کردند

 خطراتکنند و تا کنون با  یم یآنها هنوز در پارک ها و مدارس زندگ. با خود همراه داشته باشند

 .روبرو هستند ریو همه گ یعفون یها یماریب

 :کند یمشخص و بدون ابهام مستند م یا وهیرا به ش تیبشر هیعل هیدولت ترک اتیجنا ریشواهد ز

 .ینیبال ناتیشده بر اساس معا هیته یگزارش ها 

 .سیدر برن، سوئبه دست آمده   یشگاهیآزما جینتا 

 .هاویدیو و  میدانی ، مشاهداتها عکس - 

 .کشته شدگان و مجروحان و شکل جراحات یاسام - 

 یالملل نیب یاخبار رسانه ها - 

به  قیتحق ینهاد مستقل برا کیچرا . شده است شنهادیپ ییایمیحمالت ش یبررس یبار برا نیچند

 رود؟ ینم یکردستان جنوب

هدف و مجروح بر اثر استفاده مورد از افراد  یادیتعداد ز ،یحمالت اشغالگران به سرکان انیدر جر 

و مقامات سازمان  ندگانیکردستان از نماهیوای سور .به جنوب کردستان اعزام شدند ییایمیاز سالح ش

کار را  نی، اما آنها اباشورسفر کنندبه منطقه و تحقیق  یبررس یتا برا کردند ملل در آنجا خواست

 .ندنکرد
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مردم روژاوا مرتکب  هیکه عل یاتیبه خاطر جنا دیبا هیشواهد موجود، دولت ترک نیبا توجه به همه ا 

به نام مردم روژاوا و  یو افکار عموم یمردم یدر دادگاه ها دیبا اتیجنا نیا. شده مجازات شود

 .افشا شود محکوم و کردستان 

شده، روال  دییبر اساس اسناد محکم و تا. از همه شواهد آگاه باشند دیبا یالملل نیب یهمه مقامات حقوق 

. به جنوب کردستان در حال اجراست یجار ییایمیدر رابطه با حمالت ش ژهیبه و یگسترده ا یقانون

 یالملل نیب یهاشوند در دادگاه  یم تیبشر هیعل تیکه مرتکب جنا یمحاکمه افراد یبرا ییتالش ها

 .وجود دارد

 :انجام شود دیاقدامات با نیمهمتر از همه، ا 

در مورد استفاده  یکامل و عادالنه ا قاتیتا تحق میکن یدرخواست م ییایمیش حاتیاز سازمان منع تسل*  

 .انجام دهد ییایمیش یاز سالح ها

 یدر حمالت به سرکان ییایمیش یموجود در خصوص استفاده از سالح ها اتیارائه اطالعات و شکا*  

 .سازمان ملل متحد تیامن یو ادامه استفاده از آن در جنوب کردستان به شورا

آزاد و  یها و دادگاه یالملل نیب یحقوق بشر سازمان ملل متحد، افکار عموم یعال یایساریاز کم* 

 .نشودسکوت  از این در برابر این جنایت درخواست شود تا بیش یالملل نیمستقل ب

خود و انجام  فیرا ملزم به انجام وظا یدادگستر یالملل نیب وانیو د یفریک یالملل نیدادگاه ب*  

و خواستار غرامت . دیمقامات انجام ده ریو سا هیدولت ترک هیاقدامات الزم را عل. دیشفاف کن قاتیتحق

 .شوند دهید بیآس یخانواده ها یبرا

به دست  یالملل نیفعال در سطح ب یها تیآزاد و شخص یروهاین یتالش ها با همکار نیا تیموفق  

در ژنو برگزار شد اشاره  3131 هیهمانطور که در کنفرانس سازمان ملل که در فور. خواهند آمد

مقاومت شمال و شرق  ونیمد یجامعه جهان ژهیو به و یو غرب ییاروپا یکردم، تمام جهان، کشورها
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هزاران  میعظ یمانند داعش را با فداکار تیدشمنان بشرحاکمیت مقاومت آنها . و روژاوا هستند هیسور

 .رساند انینفر به پا

 

استفاده از سالح  اتیجنا یمستندساز ینهاد مستقل برا کی لیحزب کارگران کردستان خواستار تشک 

از  یبخش دیخواه یم ایو آ دیکن یم یابیفراخوان را چگونه ارز نیا. در جنوب کردستان شد ییایمیش

 د؟یبدنه بالقوه باش نیا

مورد استفاده در جنوب  ییایمیش یسالح ها یو مستندساز یبررس ینهاد مستقل برا کیبه  لمیمن ما 

بهداشت و درمان، مبارزه  یقاتیاز جامعه تحق یکه به عنوان عضو میگو یبا افتخار م. وندمیکردستان بپ

 .خود می دانمافتخار  دهیو تالش در کنار مردم آزاده و ستمد

 


