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   يورو در ماه١٥٠٠٠با 
 به مزدوران مسلح در اوکرائين بپيونديد

  

 

  

ئی در عمليات مرگبار در شرق کشور شرکت می امريکادر اوکرائين آنھا صد ھا نفر ھستند که با پشتيبانی مقامات 

دند، ھرگز در خواب ھم نمی ديدند که به  کار می کرامريکاغالباً از نظاميان قديمی ھستند و وقتی برای ارتش  .کنند

اين مزدوران به شکل پنھانی عمل می کنند و تمام تالششان را به کار می بندند که اسير . چنين درآمدی دست پيدا کنند

بالک « نام جديدی است برای شرکت خصوصی Academiآکادمی. آکادمی ھستند» مرسونرھای«اين افراد . نشوند

 Black Water) ١ ( »واتر

چند پرسش در اين مورد مطرح خواھد بود، چگونه و بر چه اساسی مزدوران جنگی که نه نظامی ھستند و نه کارمند 

فته شوند و يا در منازعات بين دولت ھا شرکت کنند و نظامی رسمی می توانند برای مأموريت ھای مشابه به خدمت گر

و غير نظامی را به قتل برسانند ؟ آيا چنين کاری از ديدگاه قوانين بين المللی موجه است ؟ آيا نامش تروريسم نيست ؟ به 

  .ھر صورت کار آنھا شباھت خيلی زيادی به ھمان کارھائی دارد که ريشوھا در سوريه انجام می دھند

* * *  

  :مترجمافزوده 

ولی مقالۀ مانليو دينوچی . ی ضميمه شده در شبکۀ بين المللی ممکن نيستئگوی ويدئو و  متأسفانه در اينجا ترجمۀ گفت

.  در گاھنامۀ ھنر و مبارزه منتشر کرده ام می تواند از عھدۀ توضيح اين موضوع برآيد٢٠١١که من آن را در ماه مه 

موضوع اين است، در دوران ما، قدرت ھای : گوی ويدئوئی يادآوری کنيم  و بد نيست مختصری از گفتولی 
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» آکادمی«امپرياليستی در ھمه جا به شکل گسترده جنگ سری و مخفی با ميانجيگری شرکت ھای خصوصی مانند 

وليت جناياتی که صورت می ؤ مس اساس خيلی ساده می توانند ازرا ترجيح می دھند زيرا بر اين) بالک واتر قديمی(

  . شانه خالی کنند،گيرد

پافشاری من برای طرح چنين موضوعاتی اين است که رسانه ھای اپوزيسيون ھای ايرانی و مدافعان حقوق بشر 

مشخصاً به اين دليل که خودشان مزدور ھستند، نه تنھا چنين گزارشاتی را در رسانه ھايشان منتشر نمی کنند بلکه انکار 

» ديکتاتوری بشار اسد« يور در ماه حقوق مکفی را به عنوان انقالبی ھائی که عليه ١٥٠٠٠با  ده و اين مزدوران کر

  .می جنگند معرفی می کنند

  : منبع

http://reseauinternational.net/15000e-mois-devenez-mercenaire-en-ukraine/ 

 : يادداشت

نوشتۀ مانليو » فريقا در امارات متحدۀ عربیاخاورميانه و  تولد ارتش سری برای مداخله در«: مراجعه کنيد به مقالۀ (١

 در گاھنامۀ ھنر و مبارزه ٢٠١١  ماه مه١٩. دينوچی
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  گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 ٢٠١٤مبر سپت  ٢٦

 شبکۀ بين المللی

 ٢٠١٤ جون ٩
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