
میزبان ناالیق

نشست گروه 20 از دیروز به صورت مجازی به میزبانی 
عربس��تان آغاز به کار کرده اس��ت. در کنار مباحث 
مطرح در این نشست نکته قابل توجه ماهیت میزبان 
این نیس��ت. عربستان در حالی تالش دارد تا خود را 
میزبانی الیق معرفی نماید که در باب این کشور چند 
نکته قابل توجه اس��ت. یک��ی از ادعاهای غرب تکیه 
بر حقوق بش��ر و رفتارهای بش��ر دوستانه است.  در 
عرصه داخلی عربس��تان به اذعان ناظران بین المللی 
این کشور یکی از کانون های اصلی نقض حقوق بشر 
و ازادی های فردی است که سرکوب مردم قطیف و 
فعاالن رسانه ای نمودی از این رفتار است. در همین 
حال در حوزه منطقه ای و جهانی نیز عربستان از یک 
س��و 6 سال است که به کشتار مردم یمن می پردازد 
چنانک��ه نزدیک به 7 هزار کودک قربانی این ماهیت 
جنایتکارانه این رژیم شده اند. از سوی دیگر سعودی 
از حامیان اصلی تروریسم و همراهان غرب تروریسم 
پرور اس��ت که نمود آن را در عراق و سوریه می توان 
مش��اهده کرد. در همین حال س��عودی در ماه های 
اخیر رویکرد س��ازکارانه به رژیم صهیونیستی داشته 
که نتیجه آن نیز تشدید تجاوزات این رژیم به اراضی 
فلسطینی و کش��تار و آواره سازی فلسطینیان بوده 
اس��ت. با توجه به این مولفه های به صراحت می توان 
گفت که سعودی در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، 
اجتماع��ی و حقوق بش��ری صالحی��ت میزبانی این 
نشست را ندارد. این وضعیت این سوال را در پی دارد 
که سعودی با چنین کارنامه ای چگونه میزبان نشست 

گروه 20 شده است؟ 

گزارشیادداشت 

نشست گروه 20 از دیروز به میزبانی سعودی در حالی برگزار 
شد که در این نشست اشاره ای به وضعیت نابسامان حقوق 
بش��ر در داخل عربستان و نیز جنایات آن علیه مردم یمن از 

جمله قتل عام نزدیک به 7 هزار کودک یمنی نشد. 
عربس��تان همچنان به س��رکوب آزادی های مدنی در داخل 
و البت��ه کش��تار مردمی یم��ن و حمایت از تروریس��م علیه 
ملت ه��ای منطقه ادام��ه می دهد در حالی که کش��ورهای 
غرب��ی بدون توجه به این وضعیت در نشس��ت گروه 20 در 
این کش��ور ش��رکت کرده اند. رویکردی که ب��ا اعتراض های 
گس��ترده ای همراه شده اس��ت چنانکه فعاالن حقوق بشر و 
خانواده های زندانیان سیاس��ی در بند زندان های عربستان 

سعودی، تحریم نشست جی 20 را خواستار شدند.
این پویش از س��وی سازمان عربی حقوق بشر در انگلیس و 

شماری از خانواده زندانیان سیاسی در عربستان برای تحریم 
نشس��ت گ��روه 20 در ریاض به راه افتاده اس��ت.پویش ضد 
نشس��ت جی 20 در عربس��تان با صدور بیانی��ه ای با عنوان 
»نشست ش��رم در ریاض« اعالم کرد که این پویش با هدف 
پرداختن به موارد نقض شدید حقوق بشر از سوی مقام های 
سعودی ایجاد شده است.حامیان این پویش اعالم کردند که 
برگزاری این نشس��ت هیچ معنایی ندارد زیرا نظام سعودی 
به دستگیری اندیشمندان و فعاالن مدنی در عربستان ادامه 
می دهد. در این میان فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان 
اعالم کرد نشس��ت گروه 20 در سه محور با اولویت حمایت 
از ج��ان م��ردم و اقتصاد در بح��ران کرونا برگزار می ش��ود.

همه گی��ری کووید-۱۹ اصلی ترین موضوع نشس��ت مجازی 
گروه 20 اس��ت که دیروز به ریاست عربستان سعودی آغاز 
به کار کرد. این در حالی است که جنایات سعودی همچنان 
ادام��ه دارد چنانکه وزارت بهداش��ت دولت نجات ملی یمن 
اعالم کرد که ائتالف متجاوز سعودی از مارس 20۱۵ تا  کنون 
با حمله به یمن باعث کش��ته و زخمی شدن 6۸۴۸ کودک 
شده است.وزارت بهداشت دولت نجات ملی یمن در گزارشی 
به مناس��بت روز جهانی کودک اعالم کرد که ائتالف متجاوز 
س��عودی باعث به وجود آمدن بزرگ ترین فاجعه انسانی در 
یمن ش��ده و در نتیجه بمباران مناطق مختلف این کش��ور 
26۴۳ کودک کشته و ۴20۵ نفر نیز زخمی شده اند.در این 

گزارش آمده است که تعداد کودکان زیر پنج سال که از سوء 
تغذیه رنج می برند به حدود دو میلیون نفر رس��یده است که 
۴00 هزار نفر از آن ها در وضعیت وخیم قرار دارند و ۱2 هزار 

نفر نیز جان خود را از دست داده اند.
طبق گزارش ش��بکه المس��یره، در نتیجه محاصره تحمیلی 
بر یم��ن صدها هزار ک��ودک جان خود را از دس��ت داده  و 
میلیون ه��ا نفر نیز در وضعی��ت ناگواری ق��رار دارند.وزارت 
بهداش��ت دولت نجات ملی یم��ن در صنعاء، ائتالف متجاوز 
س��عودی را مس��ئول قانونی، انس��انی و اخالقی این فجایع 
در یمن دانس��ت و از جهانیان خواس��ت تا ب��ا این تجاوزات 
ائتالف س��عودی مقابله کرده و برای رف��ع ظلم و فجایع در 
یمن اقدام کنند.وزارت بهداشت صنعاء همچنین از سازمان 
ملل و صندوق کودکان یونیسف خواست تا در تصمیم خود 
تجدیدنظر کرده و نام ائتالف س��عودی را در »فهرست سیاه 

قاتالن کودکان« درج کنند.
از سوی دیگر عضو شورای عالی سیاسی یمن ضمن استقبال 
از بیانی��ه روز جمعه دبیر کل س��ازمان مل��ل درباره بحران 
گرس��نگی در یمن گفت که س��ازمان ملل ب��رای برچیدن 

محاصره آمریکایی-سعودی علیه یمن اقدام کند.
»محم��د علی الحوثی« گفت: »بیانیه آنتونیو گوترش درباره 
بحران گرس��نگی در یمن به منظور جلب توجه جهانیان به 
درد و رن��ج مردم یم��ن در نتیجه محاص��ره ائتالف متجاوز 
آمریکایی-سعودی علیه این کشور، یک موضع گیری مثبت 
بود.« از سوی دیگر وزیر گردشگری دولت صنعاء اعالم کرد 
که پایگاه راهب��ردی »ماس« در مأرب عمالت تحت کنترل 
ارت��ش و کمیته ه��ای مردمی یم��ن درآمده اس��ت.»احمد 
العلیی« وزیر گردشگری دولت صنعاء، تسخیر پایگاه صنعاء 
را رسما تأیید کرد. العلیی در گفت وگو با »المیادین« در این 
خصوص گف��ت: »پایگاه ماس عمال تح��ت کنترل نیروهای 
یمن در آمده اس��ت«.او در ادامه گفت: »پس از ش��ش سال 

کش��تار و جنایت، دیگر گزینه ای جز باز پس گیری سرزمین 
با زور سالح نداریم«.

البته تحوالت آمریکا نیز از نکات قابل توجه در نشست گروه 
20 نیز وضعیت داخلی آمریکاس��ت. به رغم تایید شکس��ت 
دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ایالت 
جورجیا پس از بازش��ماری دستی آرا، حامیان رئیس جمهور 
این کشور در اعتراض به »سرقت انتخابات«، در شهر آتالنتا 

مرکز این ایالت تظاهرات کردند.
هر چند فرماندار جمهوری خ��واه ایالت جورجیا و وزیر امور 
داخلی او به دنبال بازشماری دستی آرا از تایید پیروزی جو 
بایدن نامزد دموکرات انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا در 
این ایالت خبر دادند، حامیان دونالد ترامپ رئیس جمهور این 
کشور در اعتراض به »سرقت انتخابات« در جورجیا تظاهرات 
کردند.در حالی که وزیر داخلی ایالت جورجیا اعالم کرد که 
بازش��ماری دس��تی آرای انتخابات ریاست جمهوری در این 
ایالت نشان دهنده تایید پیروزی جو بایدن در انتخابات این 
ایالت بوده اس��ت، »حامیان رئیس جمه��ور دونالد ترامپ در 
آتالنت��ا پایتخت جورجیا علیه اتهام بی اس��اس تقلب بزرگ 
در انتخابات ریاس��ت جمهوری )آمریکا( تجمع کردند«. این 
رس��انه به نقل از »برندن گوتنسش��واگر« خبرنگار مس��تقل 
آمریکایی خبر داد، تجمع حامیان ترامپ در آتالنتا در حالی 
برگزار شد که آنها شعار می دادند "جلوی سرقت انتخابان را 
بگیری��د" و بعضی از معترضان هم با لباس دزدان دریایی در 
تجمع حاضر شدند.بعد از رسوایی کشف 2 هزار و 600 رای 
شمرده نش��ده در منطقه فلوید ایالت جورجیا، مدیر اجرایی 
هیات انتخاباتی این شهرستان با آرای اعضای آن برکنار شد. 
طبق اعالم شکبه »فاکس ۵ آتالنتا« هیات انتخابات منطقه 
فلوید روز پنجش��نبه حدود یک ساعت تشکیل جلسه داد و 
در نهایت این جلس��ه با رای گیری و رای به پایان کار بردی 

پایان یافت.

فرامرز اصغری

رژیم های عربی تسلیم اشغالگران شدند
رئیس جمهور اس��بق تونس در اظهاراتی بر لزوم احترام همه کشورهای 
عربی و اسالمی به حقوق ملت فلسطین، تاکید کرد و گفت: عادی سازی 
روابط غلط مصطلح اس��ت. در واقع رژیم های عربی تس��لیم اشغالگران 
شدند. »منصف المرزوقی« در یکمین سالگرد خداحافظی خود از حیات 
سیاس��ی در تون��س در گفت وگو با روزنامه فرامنطق��ه ای القدس العربی 
درباره خبر از سر گرفته شدن هماهنگی امنیتی میان تشکیالت خودگردان 
و رژیم صهیونیس��تی گفت: »بزرگ ترین ترفن��دی که این ها)رام اهلل و رژیم های 
عرب سازشگر( به کار می گیرند، تالش برای فریب افکار عمومی است، به شکلی 
که نش��ان می دهند، خواهان صلح هس��تند؛ اما من می گویم این صلح نیس��ت؛ 
بلکه تس��لیم شدن است.«او افزود: »ما خواهان صلحی هستیم که به درد و رنج 

فلسطینیان پایان داده و به رفع محاصره برادران ما در غزه منجر شود.«

حمایت چین از چندجانبه گرایی
وزی��ر خارجه چین در تماس��ی تلفنی با همتای فرانس��وی خود ضمن 
حمایت از چند جانبه گرایی در جهان، گفت پکن مدافع نظم بین المللی 
کنونی اس��ت. »وان��گ یی«، وزیر خارج��ه چین در تماس��ی تلفنی با 
»ژان ای��و لودری��ان«، همتای فرانس��وی خود ضمن حمای��ت دوباره از 
چند جانبه گرایی در جهان، پکن را مدافع نظم بین المللی کنونی دانس��ته 
اس��ت.وانگ ی��ی در این خصوص گفت: »چین همیش��ه طرفدار چند قطبی 
شدن جهان است و با اراده از نظام بین المللی ]کنونی[ به همراه سازمان ملل در هسته 
اصلی آن حمایت می کند و هنجار های اساس��ی روابط بین الملل را مطابق با اهداف و 
اصول منش��ور سازمان ملل به کار می برد.«وزیر امور خارجه چین در ادامه با اشاره به 
درخواس��ت ماکرون از اتحادیه اروپا برای پیروی از راهبردی مستقل گفت: »... چین، 

اروپا را به عنوان یک قطب مستقل در جهان و متکی به خود می داند.«

محاکمه شیخ زکزاکی به تعویق افتاد
دادس��تانی کل نیجریه محاکمه رهبر ش��یعیان نیجریه را به ژانویه سال 
میالدی آینده موکول کرد.  دادستانی کل نیجریه جلسه محاکمه شیخ 
ابراهیم زکزاکی، رهبر دربند جنبش اس��المی نیجریه را به تاریخ 2۵ و 
26 ژانویه سال 202۱ موکول کرد.دفتر شیخ زکزاکی در صفحه کاربری 
خود در توییتر اعالم کرد، به رغم اینکه این محاکمه صوری و غیرقانونی 
و اتهامات علیه زکزاکی س��اختگی بوده اما به تعویق انداختن آن دائما ادامه 
دارد.وضعیت س��المتی زکزاکی و همس��ر وی در زندان وخیم است و مقامات نیجریه 
مانع معالجه و بس��تری ش��دن آنها در بیمارس��تان و حتی مانع مراجعه پزش��کان به 
آنها می ش��وند. ارتش نیجریه در سال 20۱۵ با حمله به تجمع حامیان شیخ ابراهیم 
زکزاکی در شهر »زاریا« نزدیک به ۱000 تن از جمله تعدادی از اعضای خانواده شیخ 

زکزاکی را به شهادت رساند. 

برگزاری نشست گروه بیست بدون اشاره به کشتار هزاران کودک یمنی توسط سعودی 

گردهمایی بی شرمی در ریاض
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شرکت توزیع نیروى برق استان هرمزگان  در نظر دارد (لوازم مشروحه ذیل) خود را با شرایط موجود از طریق برگزارى 
مزایده عمومى به خریداران واجد شرایط واگذار نماید.

 www.setadiran.ir لذا کلیه خریداران مى توانند پس از نوبت دوم آگهى در روزنامه جهت خرید اسناد مزایده به آدرس
مراجعه و دریافت نمایند.

- مبلغ تضمین شرکت در مزایده 5 درصد مبلغ پیشنهادى مزایده گر مى باشد .
- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه و مزایده فقط به دو صورت ضمانت بانکى یا واریز وجه نقد مورد قبول مى باشد.

- مدت زمان بارگیرى 7 روز بعد از مبادله قرارداد مى باشد .
 ( www.setadiran.ir) .خرید اسناد فقط از طریق سامانه ستاد مى باشد -

(نیروگاه قدیم) شرکت  بلوار جمهورى اسالمى ، جنب شهرك مسکونى زیتون  : بندرعباس،  - آدرس دستگاه مزایده گزار 
توزیع نیروى برق هرمزگان تلفن 31201525 - 076 ، 07631201595

- به پیشنهادهاى فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتى که بعد از انقضاء مدت مقرر در آگهى واصل مى شود مطلقا 
ترتیب اثر داده نخواهد شد.
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  تلفنی آگهی می پذیردروزنامه             

www.siasatrooz.com

@siasatrooz


