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  اوکرائين، پيشين در» ک واتربل«مزدوران مسلح امريکائی 

  نیبه گزارش روزنامۀ الما

 

 

 فعاليت می کند، پيش از آن که رسوائی Academi» آکادمی«، که در حال حاضر به نام Blackwaterک واتر بل

 .ھای آن بر مال شود، از اياالت متحده چندين مأموريت سفارشی دريافت کرده بود

ئی امريکا مزدور مسلح از شرکت خصوصی ٤٠٠قريباً  ، ت»am Sonntag Bild «یالمانبه گزارش روزنامۀ  

امور مرتبط به » آکادمی«. ليس اوکرائين در اوکرائين دست به عمليات می زندودر کنار پ) ک واتر پيشينبل(آکادمی 

 .روسيه را در منطقۀ اسالويانسک ھمآھنگ می سازد -عمليات چريکی عليه جدائی طلبان طرفدار
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، سرويس اطالعات )BND(وز يکشنبه، با تکيه به گزارشات سرويس اطالعاتی فدرال ی رالمانمھمترين روزنامۀ 

ئی در کار ھماھنگ امريکاصدھا سرباز ماھر «ل نوشت که ا به ھدايت صدر اعظم فدرالمانخارجی دولت فدرال 

  .»سازی عمليات چريکی در اوکرائين شرکت دارند

رد و جواز کار خود را از دست داد و سپس مجبور به تعويض دست آوه شھرت ترديد آميزی ب» ک واتربل«در عراق، 

  .نام شد

خاطر کارھای شقاوت آميزشان ه  ايجاد شده بامريکااين گروه از سربازان مزدور که توسط سربازان خبرۀ قديمی 

بر اساس گزارشات ويکيليکس در . خدمت اياالت متحده بوده اندشھرت خاصی دارند و در عراق و افغانستان دائماً در 

  . غير نظاميان را شکنجه کرده و کشته اندو  شھروندان ،عراق

نظرشان مظنون ه ک واترھا به يک کاروان که ب که در اين روز بل٢٠٠٧مبر رويداد مرتبط است به سپتمشھورترين 

ن کاروان در واقع متشکل از زن و کودک بوده که در حال رفتن به اي.  نفر را می کشند١٧می رسيده حمله می کنند و 

  .جشن عروسی بودند

ک واتر در عين حال مأموريت حفاظت از مقامات عالی نظامی، مردان سياسی و ديپلمات ھا را در عراق به عھده بل

رت خاصی داشت، يک در ھای سياه رنگ ھا که به شکل روزمره در آسمان بغداد ديده می شد شھھليکوپتر. داشته اند

  .دست در کادر آن ديده می شده  ھميشه باز بود و يک سرباز مسلسل بھليکوپتر

سال . ر کرد و تنھا در افغانستان مأموريت انجام می دادندييپس از لغو جواز آنھا در عراق، نامشان به دھمين سرويس تغ

  . به خدمت مشغول ھستند» آکادمی« نام جديدی روی خودشان گذاشتند و حاال با نام ٢٠١١

برای نخستين بار در طول .  جريمه شدنددالر ميليون ٧،٥خاطر صادر کردن جنگ افزار به پرداخت ه  ب٢٠١٢سال 

 مأموريت ھای نظامی را به شکل پيمان کارانه به اين نوع شرکت ھای خصوصی در امور نظامی امريکاجنگ عراق، 

که سوء استفاده از قدرت و چندين مورد شکنجه به پروندۀ سياھشان افزوده و حفاظتی واگذار کرد و بر اين اساس بود 

  .گرديد

 ٢٠١٤مبر  سپت٣٠. گاھنامۀ ھنر و مبارزه
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