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  فريد پرواز: فرستنده

  ٢٠١۵ اپريل ٢٠
  

  جشينتا و دادگاه بازى شب مهيخ و واتر بلك تيجنا
  

 سور بغداد صادر شديدان ني سال، احكام متھمان كشتار م٧پس از  - ان بلك واتريخمار شكارچ

 در دولت، یولؤچ مسيکه چرا ھ ن استيال اؤ رسد و تنھا سی به نظر مامريکا ی برایزينگده شگفت اينگاه اول ا در

ر يدر عراق به سرعت ز» بلک واتر«و اقدامات ھولناک شرکت  شنھاد نداده است، اما نقش مخوفيش تر آن را پيپ

که   بود٢٠٠٧مبر  سپت١٦.  کندی می را خالی در مناطق جنگی خصوصیتي امنیشرکت ھا  مشارکتۀدي ایپا

، امريکائیک يپلماتيکاروان د کي بازکردن راه یسور بغداد برايدان ني بلک واتر در میمحافظان شرکت خصوص

 نفر منجر شد ٢٠ شدن یرمسلح و زخمي غی عراق١٧کشته شدن   که بهیان آتش گشودند؛ حمله ايرنظامي غیبه رو

از  و ھفت سال پس حاال).  نفر است١٧ ھا یو زخم نفر ١٤ تعداد کشته ھا امريکادولت  ھرچند براساس گزارش(

. ن شرکت در دادگاه فدرال محاکمه شدنديا ن ھرد، محافظاني، داستیبرتيکالس اسلتن، اوان ليآن حادثه، پال اسلو، ن

 سال حبس محکوم ٣٠گر به يک کرده بود، اکنون به حبس ابد و سه محافظ ديشل ن گلوله ھا رايکالس اسلتن که اولين

ابد محکوم شده است، با اتھام قتل  اسلتن که به حبس. ن اتھام مجرم شناخته شده بودنديآنھا سال گذشته به ھم. ندا شده

.  قتل شبه عمد روبه رو بودندی ازجمله قتل شبه عمد و تالش برایمتعدد گر با اتھاماتيروبه رو بود و سه محافظ د

. دادگاه ارائه خواھند کرد دنظر خود را بهي درخواست تجدیدن چھار نفر گفتند به زوي این دادگاه، وکاليا پس از

رفته ي که دادگاه آن را نپذیدفاع از خودشان آتش گشوده اند؛ استدالل ین افراد برايش تر آنھا استدالل کرده بودند ايپ

 یادخواستشده بود، د  که در آن حادثه کشتهیساله ا٩ن و دو برادر کودک ي، والدئیاز اعالم حکم نھا شيپ. است

 یبه ھمه کمک کند که انسان«م درست يخواستند با اتخاذ تصم  دادگاه خواندند و از اوی را خطاب به قاضیاحساس

قتل «: نوشت ر حبس به دادگاه،و صدی برایادداشتي در اپريل روز ھشتم امريکادولت . »باشند رفتار کنند و منصف

چ ي نبودند و ھیان، شورشيک از قرباني چيمنجر شد و ھ نفر ١٧ شدن ی و زخمیرنظامي غ١٤عام به کشته شدن 

  »نبود ٢٣ وني از جانب آنھا متوجه کاروان ریديتھد

 کشته شده ۀسال٩، پدر کودک ینانيز آمده بود، محمد کيحادثه ن نيان اي از بازماندگان قربانیادداشت جمالتين يدر ا

 من یروز زندگ آن.  کردتغييرشه ي ھمی من برایگآن روز زند«: ادداشت نوشته بودين يز در اين ن حادثهيدر ا

  .»کامالنابود شد

رپا گذاشته است؛ از کاھش تعداد محافظان مشخص ي را زیمقررات دولت  ازی شماریشرکت بلک واتر، موارد ب
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نشده،  دئيأ تیھا  ناامن، استفاده از سالحی از اسلحه و مھمات در مکان ھایت، نگھداريمورأم  ھریشده برا

 شرکت ی، اعضاامريکا ۀبراساس گزارش کنگر. لح الکۀ مالحظیدن بي نامطلوب خودروھا گرفته تا نوشینگھدار

ک ي، ٢٠٠٦مبر  دس٢٤.  شرکت داشته اندیراندازي ت٢٠٠، در ٢٠٠٧تا  ٢٠٠٥ ین سال ھايبلک واتر درعراق، ب

. ک کرديشل  عراقیس جمھوريوقت رئ ی، سخنگوی از محافظان عادل عبدل مھدیکين شرکت به يا نگھبان مست

ون يزيسه نفر از نگھبانان دفتر تلو  ھمان سالبروری کشته شد، ھفت فیک روزنامه نگار عراقي، ٢٠٠٧ بروریف ٤

مبر پنج نفر در  سپت١٢ کشته شدند، ی دولتی از ساختمان ھایکيک ينفر نزد مبر پنج سپت٩ عراق کشته شدند، یدولت

ن کشتارھا ي اۀھم. کشته شدند سور بغداديدان ني میراندازي درتی عراق١٧مبر،  سپت١٦  شدند و دریبغداد زخم شرق

  .ارمغان آورده است ر بهالارد ديليک مي شرکت بلک واتر، یالبته برا

 ی بحث ھامۀ گسترده در عراق را به دنبال داشت که مقدیھا  از خشونتیسور، رشته ايدان نين حال کشتار ميباا

  .ن کشور بودي در اامريکا ی حضور نظامسألۀز مي در عراق و نی خصوصیتي امنیھا کت بر سر نقش شریجد

 را لغو یتي خدمات امنیخصوص ی شرکت ھای برائیب قضايت از تعقين کشتار، پارلمان عراق حق مصونيپس از ا

 ین کمپاني با اید مجوز بلک واتر، به ھمکاري از تمدیخوددار  با٢٠٠٨ن، دولت عراق در سال يگذشته از ا. کرد

آن را از خاک  گر کشورھا بود، خاتمه داد وي و دامريکا یپلمات ھاي دیتي امنیروھاين نيمأاش ت فهيپرنفوذ که وظ

  .عراق اخراج کرد

ن شرکت ي با اامريکا دولت ی بلک واتر در عراق، مانع از ھمکاریروھاين یان از سويرنظامي کشتار غۀاما فاجع

ون يلي م١٢٠ ۀ مناقصۀبرند که بلک واتر ني بر ای منتشر شد مبنی گزارش٢٠١٠ جون ٢١افغانستان نشد و در  در

  .االت متحده در افغانستان شديد اي جدیکنسولگر  بهیتي و امنی خدمات حفاظتۀ ارائی برایرالد

با  یس شرکت بلک واتر، به تازگينس، رئي پریزودرشت، آقاي اتھامات رۀباوجود ھم ن روست کهيد از ھميشا

 مبارزه با داعش ی خواھد برایمتحده نم االتياگر ا«: االت متحده کرديم مقامات اي ناب خود را تقدۀدي ایشاده دستگ

  ». کار را تمام کندید بخش خصوصيدھ  استفاده کند، اجازهیني زمیروياز ن

 ی استفاده می حساسین بخش ھاي چنی برایمانکاران بخش خصوصيمتحده از پ االتين است که چرا ايال اؤاما س

نگونه ي ای سی بی اۀشبک  بامصاحبه ای ی و ط٢٠١٠ا، در سال يس سازمان سيال را لئون پانتا، رئؤن سيا کند؟

 ین دست خدمات ارائه ميسفانه تنھا چند شرکت اندک از اأمت .ميت ھستيازمند امني نیما در مناطق جنگ«: پاسخ داد

م و آنھا يکن ی برگزار مئین رو ما مناقصه ھاي است و از ھمی موارد به آنھا متکیدر برخ وزرات خارجه. دھند

 ی سودآوریان، بھايرنظامي است که غیکردين رويچن با! بله» .ر برنده شدندالون ديلي م٢٦شنھاد يبا پ) بلک واتر(

  . کنندیانه را پرداخت مياالت متحده در خاورمي ای ھائیماجراجو ص وي حری خصوصیشرکت ھا

 

      

  


