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تولد غولی که اسلحه به دنیا میآورد

تولیدکننــده تجهیــزات نظامــی
پیشــرفتهای نظیــر ســامانه دفــاع
هوایــی پاتریــوت ،موشــکهای
هدایتشــونده ،موشــکهای
کــروز و اژدرهــای زیردریایــی
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در دفتــر مرکــزی اش در بوســتون
ندا آکیش
آغــاز کنــد ،در واقــع محصــول
جهان خبرنگار
ادغــام دو شــرکت ریتیــون و
در ایــاالت متحــده امریــکا ،یونایتــد تکنولوژی اســت و دومین
کشــوری کــه عطــش تســلیحاتی شــرکت تســلیحاتی امریــکا از نظر
رهبــران آن بویــژه دونالــد ترامپ،
رئیــس کنونــی کاخ ســفید تمامــی
نــدارد ،قــرار اســت تــا چنــد مــاه
آینــده یــک غــول تســلیحاتی
جدیــد متولــد شــود کــه بــا فــروش
ســاالنه حــدود  74میلیــارد دالر
حتی شــرکت تسلیحاتی «الکهید
مارتیــن» معــروف را هــم عقــب
برانــد و در جایــگاه دوم بعــد از
«بوئینــگ» قــرار بگیــرد .عــاوه
قرار است تا چند ماه آینده یک غول تسلیحاتی جدید متولد شود که با
بــر ایــن ،ترامــپ در نامههــای
فروش ساالنه حدود  74میلیارد دالر حتی شرکت تسلیحاتی «الکهید مارتین»
جداگان ـهای خطــاب بــه مقامــات
مســئول پنتاگــون ،آنهــا را ملــزم
معروف را هم عقب براند و در جایگاه دوم بعد از «بوئینگ» قرار بگیرد
کــرده اســت تولید پهپــادی امریکا
فــروش محصــوالت خواهــد شــد .اســت .ایــن شــرکت همچنیــن سهشــنبه در بســیاری از رسانههای
را گســترش دهنــد.
بهگــزارش نشــنال پابلیــک ریاســت ایــن غــول تســلیحاتی سیســتم رادار جنگندههــای جهــان منعکــس شــد کــه بســیاری
ریدیــو ،غــول تســلیحاتی جدیــد جدیــد را جــرج هایــس ،رئیــس ایــاالت متحــده را تولیــد میکنــد .از ناظــران بینالمللــی از بــروز
امریــکا بهنــام «شــرکت ریتیــون کنونی یونایتد تکنولــوژی برعهده شــرکت یونایتــد تکنولــوژی هــم رقابتهــای تســلیحاتی جدیــد
بــا موتورهــای «پرتانــد ویتنــی» در جهــان از جملــه بیــن امریــکا
تکنولوژی» که قرار اســت در نیمه خواهــد داشــت.
نخســت  2020رســماً کار خــود را در حــال حاضــر شــرکت ریتیــون خــود کــه از آنهــا در جنگندههــا و و چیــن یــا امریــکا و روســیه ابــراز

مکان اعدام صدها نفر از مردم کره شمالی افشا شد
جهان

فروغ احمدی
خبرنگار

یــک گروه حقوق بشــری در ســئول
پــرده از اســرار مــکان اعدامهــا در
کــره شــمالی برداشــت و خبــر داد
در مکانهایــی کــه آنهــا یافتهانــد
صدهــا نفــر اعــدام شــدهاند .بــا
ایــن حــال ایــن گــروه مــکان دقیــق
ایــن محلهــا را اعــام نکــرده تــا
مانــع تخریــب آنهــا از ســوی دولت
کــره شــمالی شــود.
فعالیــت ایــن گــروه حقــوق بشــری
موســوم بهکارگــروه عدالــت
انتقالــی در ســئول اســت و طــی
تحقیقاتــی کــه انجــام داده اســت
اظهــار کــرد کــه بــا  610نفــر از
شــهروندان کرهشــمالی کــه از ایــن

کشــور فــرار کردهانــد طــی چهــار
ســال مصاحبــه کــرده اســت و آنان
بــا اســتفاده از تصاویــر ماهــوارهای
بــه تشــخیص ایــن محلهــا کمــک
کردهانــد.
گــزارش آسوشــیتدپرس حاکــی
از آن اســت کــه ایــن گــروه از اینکــه
کرهشــمالی ایــن محلهــا را از
بیــن نبــرد ،محــل دقیــق آنهــا را
لــو نــداده اســت امــا اعــام کــرد کــه
 ۲۶۷مــورد از  ۳۲۳محــل یاد شــده
در نزدیکــی مــرز چیــن قــرار دارنــد،
منطق ـهای کــه بیشــتر فراریهــای
کرهشــمالی کــه بــا ایــن گــروه
مصاحبه داشــتهاند از طریــق آن از
کشــور خــارج شــدهاند .در گزارشــی
کــه ایــن گــروه ارائــه دادهاند نــام 25
محلــی کــه دولــت جســد اعــدام

ماشــینهای غیرنظامی اســتفاده
میشــود ،از بازیگــران اصلــی
صنعــت هوایــی امریــکا اســت.
خبــر تولــد یــک غــول تســلیحاتی
جدیــد در امریــکا در حالــی روز
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شــدگان را در آنجــا رهــا کرده اســت
و مناطقــی کــه احتمــاالً اســناد و
مدارکــی در ارتبــاط با این کشــتارها
باشــد ذکــر شــده اســت.
در ایــن گــزارش آمــده اســت کــه
کرهشــمالی اعدامهــای خــود
را در مــأ عــام انجــام میدهــد
جایــی کــه شــهروندان و اعضــای
خانوادههــای محکومــان معمــوالً
وادار بــه حضــور در آن بــرای

مشــاهده اعــدام میشــوند.
بــر همیــن اســاس مــوارد ذکر شــده
در ایــن گــزارش بــا گزارشــی کــه
اخیــراً از ســوی «مؤسســه اتحــاد
ملــی کــره» وابســته بــه کرهجنوبــی
ارائــه شــده ،هماهنــگ اســت .در
ایــن گــزارش نیــز آمــده اســت کــه
کــره شــمالی بــرای ارعــاب و کنترل
رفتــار شــهروندانش دســت بــه
اعــدام در مــأ عــام میزنــد .کــه
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نگرانــی شــدید میکننــد و از اینکــه
در دولــت کنونــی امریــکا عطــش
بیپایانــی بــرای تولیــد و فــروش
ســاح وجــود دارد ،خشــمگین
هســتند.
عــاوه بــر ناظــران بینالمللــی،
بســیاری از مقامــات کنگــره
امریــکا هــم منتقــد سیاسـتهای
تســلیحاتی ترامــپ هســتند و
ایــن رویکــرد او را کــه قدرتهــای
دیگــر از جملــه چیــن و روســیه
را بــا اقدامــات و اظهــارات
تحریکآمیــز وادار بــه رقابــت
تســلیحاتی بــا امریــکا میکنــد،
ناراضــی هســتند .نماینــدگان
کنگــره امریــکا همچنیــن از اقــدام
اخیــر ترامــپ کــه گفتــه بــود ،بدون
اذن کنگــره بــه عربســتان ســاح
میفروشــد ،بــه خشــم آمدنــد و
ایــن روزهــا در تــاش هســتند کــه
الیحـهای را بــه تصویــب برســانند
کــه رئیــس جمهــوری نتوانــد بــه
بهانــه «تهدیــد امنیــت ملــی»
کنگــره را دور بزنــد و هــرکاری کــه
دوســت دارد ،انجــام دهــد.

بیشــتر ایــن اعدامهــا در نزدیکــی
مرزهــا بــوده اســت جایــی کــه
شــهروندان کــره شــمالی در حــال
فــرار هســتند.
ëëهشدارکرهشمالیبهامریکا
کرهشــمالی در آســتانه ســالگرد
دیــدار تاریخــی ترامــپ و کیــم
جونــگ اون در ســنگاپور بــار دیگــر
بــه امریــکا هشــدار داده تــا رویکــرد
سیاســی خــود را تغییــر دهــد زیــرا
در غیــر ایــن صــورت توافــق دونالد
ترامــپ و کیــم جونــگ اون ممکن
اســت بــه یــک کاغــذ بیخــط
تبدیــل شــود .ایــن دومیــن هشــدار
پیونــگ یانــگ بــه ایــاالت متحــده
در آســتانه ســالگرد ایــن دیــدار
اســت کــه در رســانههای خــارج از
آن کشــور بازتــاب پیــدا میکنــد.

