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  براي راديو زمانه٩٠/٩١نيلگون 

 ٢٠٠٧ اكتبر ٧

 
 

 ارتش سايه و پيمانكاران مرگ در عراق
  بخش دهم-آمريكايي كه نمي شناسيم 

 نتري نوشتهء عبدي كال
 

 
، يك كمپاني آمريكايي تحت بازجويي )قوهء مقننهء اياالت متحده(طي روزهاي اخير، در كنگرهء آمريكا 

اني، كه به ندرت در انظار ظاهر مي شود، هرگز مصاحبهء مطبوعاتي نمي رئيس اين كمپ. قرار گرفته است
كند، و تا امروز از او تصوير يا شرح حالي در جايي ثبت نشده براي نخستين بار موظف شده مقابل دوربين 

 .تلويزيون قرار گيرد و به سؤاالت نمايندگان مردم در كنگره پاسخ دهد
 

بلك واتر يك شركت خصوصي پيمانكار نظامي است؛ يكي . است» تربلك وا«نام اين كمپاني آمريكايي 
از چندين كمپاني بزرگ شبه نظامي كه وزارت دفاع آمريكا با آنها قراردادهاي ميليارد دالري مي بندد و 

اين كمپاني هاي . وظايف نظامي و امنيتي را كه خود نمي تواند عملي كند، به عهدهء آنها مي گذارد
سلسله مراتب، .  قواي نظامي آمريكا عمل مي كنند؛ اما تابع قوانين ارتش نيستندخصوصي به موازات

رزمندگان اين كمپاني ها . رهبري، و عمليات ويژهء آنها محرمانه مي ماند و به رسانه ها درز پيدا نمي كند
 . يك ارتش سايه را تشكيل مي دهند

 
ك واتر، به تعداد كاركنان ارتش آمريكا در عراق هم اكنون در عراق، تعداد كاركنان كمپاني هايي نظير بل

در برنامهء امروز نيلگون و برنامهء بعدي، دربارهء پيمانكاران نظامي، ارتش هاي خصوصي، و جنگ . است
 ."آمريكايي كه نمي شناسيم"هاي سايه وار صحبت خواهيم كرد، از سلسله برنامه هاي 

 
 كشتار شانزدهم سپتامبر

مبر يك هيأت وزارت امور خارجهء آمريكا كه وسيلهء نقليهء آنها توسط كاميون در روز شانزدهم سپتا
نظامي اسكورت كمپاني بلك واتر محافظت مي شد، از جاده اي در يك منطقهء پرجمعيت در شهر بغداد 

پليس عراق بازحمت سعي داشت تا با متوقف كردن ترافيك، راه را براي كاميون هاي . عبور مي كرد
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در ميان شلوغي، يك اتوموبيل عراقي وارد ميدان شد كه گفته مي شود به موقع به اخطار . كندنظامي باز 
 . مأموران كمپاني بلك واتر به روي اتوموبيل عراقي آتش گشودند و رانندهء آن را كشتند. پليس توجه نكرد

 
اتوموبيل پرتاب به گفتهء شاهدان، مأموران كمپاني بلك واتر سپس چيزي شبيه نارنجك دستي به سمت 

بلك واتر بعداً در گزارش رسمي خود ادعا كرد كه اتوموبيل عراقي حامل . كردند و آن را به آتش كشيدند
اما در داخل اتوموبيل، نه كسي از اعضاي شبكهء القاعده و نه عضوي از ارتش مهدي، . شورشيان مسلح بود

جرم آنها تنها اين . كودك ـــ حضور داشتندبلكه يك خانوادهء جوان عراقي ـــ يك مرد، يك زن، و يك 
طبق گفتهء شاهدان، . بود كه در شلوغي ترافيك دستپاچه شده و به موقع اتوموبيل را متوقف نكرده بودند

بالفاصله پس از به آتش كشيدن اتوموبيل . پس از واقعه، اجساد مادر و طفل او در يكديگر ذوب شده بودند
شاهدان . غاز مي شود، و مردم ِ هراسان از ترس جان به هرسو مي گريزندعراقي، تيراندازي در منطقه آ

حدود بيست عراقي به قتل . توصيف مي كنند كه محافظان كمپاني بلك واتر به جمعيت شليك مي كردند
مي رسند و به گفتهء پزشكان، ساير زخمي شدگان نيز در شرايط وخيمي به سر مي برند و به احتمال زياد 

 .نيان باالتر نيز خواهد رفتتعداد قربا
 

كمپاني بلك واتر ادعا مي كند طبق قانون عمل كرده و جان آمريكاييان را در يك ميدان جنگي نجات 
دولت عراق مدعي است ويدئويي در اختيار دارد كه نشان مي دهد تيراندازي بدون دليل . داده است

وله از پشت به او اصابت كرده، حقوقداني عراقي يكي از بازماندگان واقعه كه چهار گل. صورت گرفته است
او . كه در اتوموبيل خود پشت سر كاميون محافظ حركت مي كرده است» حسن جابر سلمان«ست به نام 

مي گويد در ابتدا صداي انفجاري از دوردست شنيده شد كه به دليل مسافت دور نمي توانست تهديدي به 
او اين كار را مي كند اما . شود كه دور زده و از منطقه دور شودشمار رود؛ اما به او دستور داده مي 

بالفاصله تيراندازي آغاز مي شود و اتوموبيل او نيز دوازده بار هدف قرار مي گيرد و چهار گلوله به او 
زن ها و بچه هايي را مي ديدي كه اتوموبيل هايشان را ترك «حسن جابر سلمان مي گويد، . اصابت مي كند

. اما تيراندازي متوقف نمي شد.  روي زمين به اين سو و آن سو مي خزيدند تا هدف قرار نگيرندكرده و
. يازده ساله از شدت ترس از يك ميني بوس پايين پريد و يك گلوله به سر او اصابت كرد-يك پسر ده

هفته نامهء  (".مادر او ترسان و گريان پشت سر پسرش بيرون جهيد و بالفاصله او نيز تير خورد و كشته شد
 ) ٢١، ص ٢٠٠٧   پانزده اكتبرNation» نيشن«
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 دولت عراق» خودمختاري«، و ١٧دستورالعمل شمارهء 
پس از واقعهء شانزدهم سپتامبر فعاليت هاي كمپاني بلك واتر براي نخستين بار مورد بازرسي كنگرهء 

زارش دادند كه پيمانكاران امنيتي در هفته اي كه گذشت، بازرسان كنگرهء آمريكا گ. آمريكا قرار گرفت
طبق اين .  مورد برخوردهاي مسلّحانه داشته اند٢٠٠ تاكنون، ٢٠٠۵كمپاني بلك واتر در عراق از سال 

گزارش برخوردهاي خشونت آميز كاركنان كمپاني بلك واتر بارها به قتل شهروندان غيرنظامي عراقي 
، دوازده Week» ويك«هفته نامهء (نان شده باشد منجر شده است، بدون آنكه تهديدي متوجه اين كارك

در گزارش كنگره، كمپاني بلك واتر و مقامات وزارت امور خارجهء آمريكا متهم ). ٣، ص ٢٠٠٧اكتبر 
به الپوشاني و پنهان كردن حقايق اين قتل ها شده اند؛ از جمله قتل يك محافظ شخصي عراقي در سال 

 .   كه هنگام تيراندزاي مست بوده است توسط يكي از مأموران بلك واتر٢٠٠۵
 

چرا كمپاني بلك واتر از چنين اختيارات وسيعي برخوردار است؟ درست پس از حملهء نظامي آمريكا به 
 ميليون دالري، ٢٧ طي يك قرارداد ٢٠٠٣عراق و اشغال اين كشور، كمپاني بلك واتر در تابستان سال 

از آن پس بلك واتر . را به عهده گرفت» پل برِمِر«، آمباسادور وظيفهء محافظت از فرماندار آمريكايي عراق
وظيفهء محافظت از سفرا و ساير كاركنان وزارت امورخارجه، از جمله خانم كانداليزا رايس، و اعضاي 

از ابتداي كار تاكنون، قراردادهاي حفاظت از مقامات . هيأت هاي بازرسي كنگره را نيز تقبل كرده است
، همان ٢٠٠٧ اكتبر ١۵هفته نامهء نيشن، . (غي بيش از هفتصد ميليون دالر را شامل بوده استآمريكايي مبل

 )جا
 

، آمباسادور پل برمر، درست يك روز مانده به پايان مأموريتش در عراق، ٢٠٠۴ ژوئن ٢٧در تاريخ 
اين طبق . شناخته مي شود) Order 17(» ١٧دستور العمل شمارهء «فرماني صادر كرد كه به نام 

دستورالعمل همهء پيمانكاران خصوصي آمريكايي كه در خاك عراق به فعاليت هاي مختلف مشغولند و با 
دولت اياالت متحده قرارداد بسته اند از مصونيت قانوني برخوردارند و به هيچ نحو توسط مقامات قضايي 

به عبارت ديگر اگر پيمانكاران آمريكايي طبق قوانين دولت عراق مرتكب جرم يا . عراق قابل پيگرد نيستند
اعالم شده، قادر نيست آنان را تحت تعقيب قانوني قرار » خود مختار«جنايتي شوند، دولت عراق كه دولتي 

 .دهد
 

ما گفته اند از همان ابتدا همواره به «يك پيمانكار خصوصي امنيتي به روزنامهء واشنگتن پست مي گويد، 
چنانچه اتفاق ناگواري روي دهد و عراقي ها در صدد برآيند شما را به دادگاه بكشانند، بالفاصله سوار 
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 ١۵هفته نامهء نيشن، (» .ماشينتان كرده و شما را بي سر و صدا در تاريكي شب از عراق خارج مي كنيم
 )٢٣، ص ٢٠٠٧اكتبر 

 
 شخصي معاون رئيس جمهور وقت عراق، عادل طبق گزارش هفته نامهء نيشن، كسي كه محافظ

كمپاني بلك واتر ادعا مي كند اين . عبدالمهدي، را به قتل رساند به همين شيوه از عراق بيرون فرستاده شد
و در وزارت (خود عبدالمهدي در يادداشتي كه به كانداليزارايس نوشته . شخص را اخراج كرده است

راي يك عراقي فهم اين نكته مشكل است كه چطور يك فرد ب«، مي گويد، )امورخارجه موجود است
 ١۵هفته نامهء نيشن، (» .خارجي مي تواند يك عراقي را به قتل برساند و بعد آزادانه به كشورش باز گردد

 )، همان جا٢٠٠٧اكتبر 
 

.  به روشني يك قانون استعماري و ناقض هرگونه خودمختاري دولت عراق است١٧دستورالعمل شمارهء 
نوري المالكي . ين دستورالعمل نظير قانون كاپيتوالسيون در زمان سلطنت خاندان پهلوي در ايران استا

نخست وزير كنوني عراق مي خواهد اين قانون ملغا شود؛ اما وزارت امور خارجه آمريكا حاضر به اين كار 
 . نيست و خانم رايس آن را براي حفاظت جان اتباع آمريكايي الزم مي داند

 
 نائم جنگيغ

موضوع برنامهء (جنگ براي كمپاني هاي پيمانكار نظامي در آمريكا و بريتانيا منبع درآمد مهمي است 
دفتر رسيدگي به «طبق آمار . بدون جنگ، اين كمپاني ها قادر به ادامهء فعاليت نيستند). آيندهء نيلگون

 دولت آمريكا، هم اكنون وابسته به) Government Accountability Office(» حساب هاي دولتي
.  شركت خصوصي مزدور كه دولت اياالت متحده با آنها قرارداد بسته در عراق به فعاليت مشغولند١٨٠

بدون جنگ عراق و اشغال نظامي اين . اين كمپاني ها در مجموع ده ها هزار نفر را در استخدام خود دارند
 . د و اشتغال خود را از دست مي دهندكشور، كمپاني هاي پيمانكار جنگي بخش بزرگي از درآم

 
كاخ سفيد اگر مي خواست به جاي پيمانكاران » سانفراسيسكو كرانيكل«به گفتهء سرمقاله نويس روزنامهء 

بزرگي را متقبل مي شد، اما وجود » ريسك سياسي«خصوصي از نيروي ارتش استفاده كند مي بايست 
 هايي كه به هيج كس جوابگو نيستند و هيچ عالقه اي هم  هزار پيمانكار خصوصي در عراق ـــ كابوي١۶٠

هفته نامهء ويك، (ي عراقي ها ندارند ـــ كار كاخ سفيد را ساده كرده است »قلب ها و ذهن ها«به تسخير 
 ).، همان جا٢٠٠٧دوازده اكتبر 
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 به گزارش بنا. طي دوران اشغال عراق، درآمد كمپاني بلك واتر به طرز بي سابقه اي باال رفته است
اما .  حدود يك مليون دالر در سال بود٢٠٠١نيويورك تايمز، قراردادهاي پنتاگون با بلك واتر تا سال 

 ).همان جا(اكنون مبلغ اين قراردادها به بيش از يك ميليارد دالر در سال رسيده است 
 

ويسد حقوق ژنرال واشنگتن پست در مقايسهء حقوق ارتشيان آمريكا با درآمد كاركنان بلك واتر مي ن
در حاليكه پيمانكار .  دالر در روز است۴٩٣پترِيوس، سرفرماندهء نيروهاي نظامي آمريكا در عراق، 

 اكتبر ١٢هفته نامهء ويك، ( دالر دريافت مي كند ١٠٧۵خصوصي شركت بلك واتر در عراق روزانه 
 ).١۶، ص ٢٠٠٧

 
حقوق ) Institute for Policy Studies(» انستيتوي مطالعات سياست هاي دولتي«طبق گزارش 

 تا ٢٠٠ تا امروز بين ٢٠٠١ساالنهء رؤساي اصلي كمپاني هاي پيمانكار نظامي از تاريخ يازدهم سپتامبر 
هم اكنون حد متوسط حقوق ساالنهء رئيس يك كمپاني پيمانكار نظامي .  درصد افزايش داشته است۶٨٨

نيكوالس «مثالً سال گذشته، آقاي . لغ حقوق مي گيرندبرخي دو برابر اين مب. دوازده ميليون دالر است
» ديويد ليزار« ميليون دالر، و آقاي ٣٢رئيس كمپاني جنرال داينميكس ) Nicholas Chabraja(» شاپرايا

)David Lesar ( مليون دالر حقوق ساالنه دريافت كرده اند٣٠رئيس كمپاني هالي برتُن ) . هفته نامهء
بنا به محاسبهء هفته نامهء نيشن اگر يك ژنرال عالي رتبهء آمريكا بخواهد ) ۵ ص ،٢٠٠٧ اكتبر ٢٢نيشن  ، 

 . چنين مبلغي به دست آورد بايد صد و هفتاد سال و چهل و دو هفته و پنج روز كار كند
 

 پيمانكاران مرگ
اني اين پيمانكاران مرگ و سرمايه گذاران ِكالن ِ جنگي چه كساني هستند؟ رئيس و صاحب امتياز كمپ

او مردي با عقايد افراطي مذهبي ). Erik Prince(» اريك پرينس« ساله به نام ٣٨بلك واتر مردي است 
. از فرقهء اونجليكال مي شناسند) كريستيان رايت(» راستگرايان مسيحي«است كه در آمريكا آنها را به نام 

هفته نامهء ( را به پيروزي برساند اريك پرينس در كارزار انتخاباتي جرج بوش مبلغ هنگفتي خرج كرد تا او
 ٢٢۵طبق گزارش نيويورك تايمز، آقاي پرينس در سال هاي اخير ). ٢١، ص ٢٠٠٧نيشن، پانزده اكتبر 

 ، صد هزار دالر به حساب ٢٠٠۴هزار دالر به حزب جمهوري خواه كمك كرده و خواهر او نيز در سال 
 ).٣، ص ٢٠٠٧ اكتبر ١٢ه نامهء ويك، هفت(كارزار انتخاباتي بوش ـ چيني واريز كرده است 
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در ميان هيأت رئيسهء كمپاني بلك واتر، يك مأمور سابق سازمان مركزي اطّالعات و امنيت آمريكا 
)CIA ( كوفر بلك. ج«به نام «)J. Cofer Black ( تحويل حضور دارد كه پيش از اين مسئول عمليات

 براي عمل دزديدن CIAعنواني است كه » نرنديش«.  بودextraordinary rendition فوق العاده
مظنونان به تروريسم،  زنداني و شكنجه كردن آن ها در خانه هاي مخفي خارج از خاك آمريكا گذاشته 

» جوزف شميتس«فرد ديگري كه در هيأت رئيسهء بلك واتر حضور دارد مردي است به نام . است
)Joseph Schmitz (ريكا دانلد رامسفلد است و به هنگام وزارت كه از نزديكان وزير سابق دفاع آم

 . رامسفلد مقام بازرس كل پنتاگون را به عهده داشته است
 

 سپتامبر در محلهء منصور بغداد، رئيس و كاركنان شركت بلك واتر تحت ١۶پس از حادثهء تيراندازي 
 وزارت امور خارجه و كاخ اما آيا كنگرهء آمريكا قادر خواهد بود بر. بازرسي كنگرهء آمريكا قرار گرفتند

 سفيد فائق آيد و به حضور پيمانكاران مرگ و ارتش سايه در عراق پايان بخشد؟

 ٢٠٠٧هفتم اكتبر /// 
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