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رئیس جمهور منتخب مردم بولیوی وادار به استعفا شد 

کودتای کثیف 
کودت��ای آمریکایی یکی دیگر از کش��ورهای آمریکای التین را هدف قرار داد 
چنانکه اوومورالس رئیس جمهور بولیوی که به تازگی از س��وی کمیس��یون 
انتخابات این کش��ور برنده انتخابات ریاست جمهوری اعالم شده بود از سمت 

خود کناره گیری کرد.
نظام س��لطه که پیروزی های اخیر جبهه ضد امپریالیس��م در آمریکای التین 
و به قدرت رس��یدن چپ گرایان از جمل��ه  در آرژانتین را بر تمی تابند برای 
مقابله با این وضعیت به میدان آمده اند که اقدام علیه دولت منتخب و مردمی 
مورالی��س در بولیوی نمودی از این رفتار اس��ت. خبرگزاری فرانس��ه گزارش 
داد ک��ه به دنب��ال افزایش اعتراضها به نتایج انتخابات ریاس��ت جمهوری ماه 
اکتبر، اوو مورالس رئیس جمهور بولیوی از س��مت خود اس��تعفا کرد.مورالس 
در س��خنرانی خود ضمن اعالم اس��تعفا، از مخالفان و رهبران آنها برای ایجاد 
اغتش��اش و ناامنی در کش��ور ش��دیدا انتقاد کرد. شبکه راش��ا تودی گزارش 
داد که خانم »آدریانا س��الواتریا« رئیس س��نای بولیوی که طبق قانون بعد از 
استعفای رئیس جمهور و معاونش می تواند زمام امور را به طور موقت به دست 

بگیرد نیز از سمت خود استعفا کرده است. 
مورالس در انتخابات اخیر ریاس��ت جمهوری این کش��ور موفق ش��ده بود با 
اختالف اندک رقیب خود »کارلوس مس��ا« را شکست دهد. دادگاه انتخاباتی 
بولیوی روز جمعه بعد از پایان شمارش دستی انتخابات ریاست جمهوری این 
کش��ور، رس��ما پیروزی اوو مورالس را تایید کرده بود. طبق اعالم این دادگاه 
انتخاباتی، مورالس با بدس��ت آوردن ۴۷.۰۸ درصد آرا در انتخابات به پیروزی 
رسید. »کارلوس مسا« رقیب مورالس نیز ۳۶.۵۱ درصد آرا را بدست آورد و با 
توج��ه به اختالف بیش از ۱۰ درصدی میان این دو، دور دوم انتخابات برگزار 
نمی شود. وزارت امور خارجه روس��یه در واکنش به استعفای »اوو مورالس«، 
تحوالت اخیر بولیوی را یک بعنوان یک »کودتای سازماندهی شده« توصیف 
کرد. همچنین موگرینی مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از ورود 
به نشس��ت ش��ورای وزیران این اتحادیه خواس��تار خویش��تنداری حداکثری 
طرف ها در بولیوی و برگزاری انتخابات در این کش��ور در پی اس��تعفای »اوو 
مورالس« شد. در پی حمله معترضان به خانه رئیس جمهور مستعفی بولیوی، 
بس��یاری از کش��ورهای جهان تحوالت این کش��ور آمریکای جنوبی را تحت 
عنوان »کودتا« محکوم کردند و خواس��تار خویش��تنداری در بولیوی ش��دند. 

»دانیل اورت��گا« رئیس جمهور نیکاراگوئه با صدور بیانیه ای بعد از اس��تعفای 
مورالس با کودتا خواندن تح��والت بولیوی اعالم کرد: »دولت نیکاراگوئه....به 
ش��دت کودتایی را که امروز )در بولیوی( به آن پی بردیم، محکوم می کنیم«. 
وزارت خارجه شیلی نیز با صدور بیانیه ای شیلی در خصوص اخالل در فرایند 
انتخاباتی بولیوی ابراز نگرانی کرد و خواستار حل سریع و آرام بحران بولیوی 
ش��د.وزارت خارجه کوبا تحوالت این کش��ور را کودتا علی��ه مورالس خواند و 
آن را محک��وم کرد.  نی��کالس مادورو رئیس جمهور چپ گ��رای ونزوئال نیز 
کودت��ا علی��ه اوو مورالس رهبر چپ گرای بولیوی را محکوم کرد و »مارس��لو 
ابرارد« وزیر خارجه مکزیک نیز اعالم کرد که کشورش حاضر است در صورت 
درخواس��ت اوو مورالس به وی پناهندگی بدهد.  یکی از سخنگویان سازمان 
ملل نیز در واکنش به استعفای مورالس با صدور بیانیه ای از اوضاع این کشور 
آمریکای جنوبی ابراز نگرانی و اعالم کرد: »دبیرکل )س��ازمان ملل( بس��یار از 
اوضاع بولیوی نگران اس��ت و تحوالت اخیر از جمله اس��تعفای رئیس جمهور 
اوو مورال��س را در نظر گرفته اس��ت«. وزارت خارجه س��وریه کودتای نظامی 
در بولیوی را به ش��دت محکوم و با رئیس جمهور این کشور اعالم همبستگی 

کرد.
یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا که نمی خواس��ت نامش فاش شود گفت: 
»بس��یار حیاتی اس��ت که رهبرِی غیرنظامی ترسیم  ش��ده در قانون اساسی، 

کنترل ]بولیوی[ را در خالل دوره گذار حفظ کند«.
ای��ن مق��ام آمریکایی اف��زود: »از همه می خواهی��م در این بره��ه پرتنش از 
خشونت دوری کنند. ما به همراه شرکای بین المللی خود تالش خواهیم کرد 

دموکراسی و نظم قانونی در بولیوی را تضمین کنیم«.
در روزهای گذش��ته و به م��وازات ناآرامی ها در بولی��وی، مداخالت آمریکا و 
متحدانش درباره این انتخابات تشدید شده بود. »سازمان کشورهای آمریکایی« 
که مقر مرکزی آن در واش��نگتن است، با اتخاذ موضعی مداخله جویانه نتیجه 
انتخابات ریاس��ت جمهوری بولی��وی را رد کرده و برگزاری مجدد انتخابات را 

خواستار شده بود.
»س��ازمان کشورهای آمریکایی« نیز که س��ابقه دخالت ها در امور کشورهای 
آمریکای التین و تکرار طوطی وار مواضع واش��نگتن را داش��ته است، در یک 
بیانیه مدعی شده که »نمی توانیم درباره نتیجه اعالم شده انتخابات ۲۰ اکتبر 

ریاست جمهوری بولیوی راستی آزمایی کنیم«. 
ای��ن نهاد که دفتر مرکزی آن در واش��نگتن پایتخت آمریکا قرار دارد، مدعی 
ش��ده بود که از نظر آماری و عددی، »بعید«  اس��ت که اوو مورالس توانسته 
باشد اختالف ۱۰ درصدی مورد نیاز برای پیروزی بر »کارلوس مسا« رقیبش  

در دور اول انتخابات را کسب کرده باشد.

دبیر کل حزب اهلل لبنان در س��خنانی به مناس��بت روز ش��هید حزب اهلل ضمن تجلیل از مقام شهداء 
گفت: استراتژی رئیس جمهور آمریکا در قبال ایران شکست خورده است.

س��ید حس��ن نصراهلل دبیر کل حزب اهلل لبنان در سخنانی به مناسبت روز شهید حزب اهلل) حزب اهلل 
لبنان یازدهم نوامبر را روز ش��هید نامگذاری کرده و هر س��ال این روز را به یاد ش��هدایش گرامی می 
دارد( گفت: به همه مس��لمانان س��الروز میالد رسول گرامی اس��الم)ص( را تبریک می گوییم.وی در 
ادامه بیان کرد: عملیات استش��هادی احم��د قصیر عملیاتی مهم در تاریخ جنگ عربی-اس��رائیلی به 
خاطر خس��اراتی که به دشمن صهیونیست وارد شد، محسوب می شو. در روز شهید یادآور می شویم 
که چگونه ش��ارون به خاطر شکس��تی که به ارتشش پس از عملیات استشهادی احمد قصیر وارد شد، 
خوار و ذلیل ش��د. وی در ادامه با اش��اره موضع قوی عبدالملک الحوثی علیه صهیونیستها تاکید کرد:  
موضع تاریخی که از رهبر شجاع یعنی الحوثی اتخاذ شد در چند روز قبل به مناسب والدت نبی گرام 
اس��المی اتخاذ ش��د بسیار مهم بود. این موضع گیری از س��وی رهبر جبهه ای اتخاذ شد که با جنگ 
آمریکایی-سعوی از ۵ سال قبل در حال رویارویی است و سالح ویژه دارد. این موضع گیری از رهبری 
اتخاذ ش��د که صداقت دارد. ملت های منطقه و مقاومت به این موضع گیری باید افتخار کنند و این 
عامل قدرت جدید و مهم و راهبردی اس��ت به ویژه با توجه به موقعیت یمن و دریای یمن و توان آن 
برای رس��یدن به رژیم صهیونیستی. جبهه یمن سالح بسیار پیشرفته از موشکها در اختیار دارد و نیز 

شجاعت استفاده از آن را دارد.
نصراهلل گفت: در ماههای گذشته شبح جنگ آمریکا علیه ایران وجود داشت و برخی غربی ها و حتی 
برخی در لبنان محاس��بات خود را بر اس��اس آن ق��رار داده بودند.برخی به جن��گ آمریکا علیه ایران 
دلبس��ته اند و می گویم که این ۹۹ درصد منتفی اس��ت. آنانی که محاسبات خود را بر این اساس قرار 
داده اند بیهوده عمل کردند.ایران ایستادگی کرد و مرحله خروج ترامپ از برجام را پشت سر گذاشت. 
ایران س��ختی خروج آمریکا از برجام را پشت سر گذاش��ت و ترامپ همچنان در انتظار تلفن و تماس 
تلفنی اس��ت که هرگز رخ نخواهد داد. نصراهلل بیان کرد: یکی از دالیل خش��م آمریکا بر نخس��ت وزیر 
ع��راق س��فر وی به چین و امضای توافق های اقتصادی مه��م با آن بود. توافقات ۴۰۰ یا ۵۰۰ میلیارد 
دالی امضا کرد. آمریکایی ها با چین جنگ تجاری دارند اما گناه ما در این جنگ چیست؟ آمریکایی 
ها اس��رائیلی ها را از گش��ودن درهای خود به روی شرکت های چینی منع کردند. شرکت های ایرانی 
دولتی و خصوصی توان س��رمایه گذاری در لبنان را دارند اما آمریکایی ها مانع از آن می ش��وند. چرا 
لبنان درباره سرمایه گذاری چینی و ایرانی زیر دیکته های آمریکا است. بازسازی در سوریه می تواند 

نقش خوبی برای شرکت های لبنانی وجود داشته باشد اما آمریکا مانع آن می شود. 
وی تاکی��د کرد: بازار عراق توان تولی��دات چند برابری لبنان را دارد. راه حل در رایزنی دولت لبنان با 
دولت س��وریه برای رس��اندن تولیدات به عراق از طریق گذرگاه البوکمال است. یکی از دالیل تحوالت 
عراق مجازات آمریکایی به س��بب گش��ودن گذرگاه البوکمال که با تصمی��م حاکمیتی عراق رخ داد، 
است. فشار آمریکایی شدیدی برای ممانعت از بازگشایی گذرگاه البوکمال وجود دارد و بهانه هم ورود 
سالح به لبنان است. آمریکایی ها می دانند بازگشایی گذرگاه البوکمال اقتصاد سوریه و لبنان را زنده 
م��ی کن��د. آمریکایی ها نمی خواهند که کاالهای ما بازاری ببینند و نمی خواهند که احدی در لبنان 
سرمایه گذاری کند. نجات کشور از قروض و وام و سود آن حرکت درآوردن چرخ اقتصاد است. آمریکا 
خیر ما را نمی خواهد زیرا آنها بر این نظر هس��تند که دولت های قبلی مانع حزب اهلل می ش��دند. ما 

خواستار منافع لبنان هستیم. چرا اجازه روی آوردن به سوریه را نمی دهند؟
وی موض��ع گیری وزی��ر خارجه آمریکا درباره لبنان را دروغی عجیب توصیف کرد و گفت: مفس��دان 
از ادوات ش��ما و دوس��تان شما هستند. برخی موج سواری می کنند و کسانی هستند که به مشکالت 
مردم توجه ندارند و فقط به دنبال مقابله با نفوذ ایران در لبنان هس��تند. منظور پمپئو از نفوذ ایرانی 
مقاومت اس��ت. نفوذ ایرانی در لبنان کجاس��ت؟ آیا در بخش بانکی است یا ارتش لبنان؟ کدام فساد از 
ایران به لبنان آمده اس��ت؟ آمریکا به دنبال رهایی از مقاومت در لبنان و قطع دس��ت مقاومت هستند 
اما اگر لبنانی دس��تی داشته باش��د که حامی آن برای بازگردانیدن نفت و اراضی و آبهایش باشد این 
دس��ت مقاومت اس��ت.  ای پمپئو فساد از ایران وارد لبنان نمی شود بلکه از کشور تو می آید و اگر در 

کشور فاسدی وجود داشته باشد دوستان شما هستند.
دبیر کل حزب اهلل لبنان در پایان خطاب به ملت لبنان اعالم کرد: اجازه ندهید که ش��ما را به س��وی 
جنگ داخلی س��وق دهد. دس��ت مفس��دان را قطع کنید. حامیان مقاومت از بین��ش، فهم و بصیرت 
برخوردار هس��تند. ما قومی هس��تیم که تسلیم نمی شویم و در صحنه می مانیم تا پرچمهایمان را بر 

باالی قله ها به اهتزاز درآوریم.

صفحه 2

صفحه 8

روزنامه سیاست روز بر اساس گزارش 
رسمی سال 1397 مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی پرسشگری 

)7( می کند:

آیا اروپا پیام روشنی از گام چهارم 
ایران گرفته است؟

سرلشکر باقری: 

صفحه 5

دبیر کل حزب هللا لبنان:

استراتژی ترامپ در برابر ایران 
شکست خورد

1

حقوق بش��ر، حقوق ش��هروندی، احترام ب��ه مطالبات 
مردمی، دموکراس��ی و توجه ب��ه آرای مردمی، از جمله 
شعارهایی است که سران غرب همواره سر می دهند و با 
این ادعا نیز به دخالت در امور داخلی در س��ایر کشورها 
می پردازن��د. این گونه رفتارها در حالی از س��وی غرب 
صورت می گیرد که نگاهی به تحوالت اخیر جهان نکات 
قابل توجهی را آش��کار می س��ازد. در جدیدترین اقدام 
در حالی که م��ردم بولیوی با اکثریت رای به ریاس��ت 
جمه��وری اوو مورالس رای دادند اما کودتای آمریکایی 
زمینه س��از کناره گیری وی از قدرت شد در حالی که 
جهانی��ان اذعان و تاکید کرده ان��د که وی با ۱۰ درصد 
برت��ری آراء ب��ه پیروزی رس��یده اس��ت. در ونزوئال در 
حالی مادورو با رای مردم به ریاس��ت جمهوری رس��ید 
که کشورهای غربی با نادیده گرفتن این مهم، خواستار 
سرنگونی وی شده و از آشوبگران به سرکردگی گوایدو 
حمای��ت می کنند. در تحوالت اخیر ع��راق و لبنان نیز 
مشاهده می شود که اعتراض های مسالمت آمیز مردمی 
در حالی برگزار می ش��ود که کش��ورهای غربی به ویژه 
آمریکا و انگلیس ضمن حمایت از به آشوب کشیده شدن 
این اعتراض ها ، خواستار سرنگونی دولتهای این کشورها 
شده اند. مجموع این اقدامات از سوی کشورهای غربی در 
حالی با ادعای دموکراسی و توجه به حقوق مردم صورت 
گرفت��ه که در کنار آن تحوالتی دیگر در حال رخ دادن 
اس��ت که مواضع این کش��ورها در قبال آن جای سوال 
دارد. در فرانسه پنجاه و دو هفته است که مردم در قالب 
جلیقه زردها خواستار برکناری دولت ماکرون هستند در 
حالی که واکنش دولتمردان فرانسه سرکوب و بازداشت 
و اتحادیه اروپا و آمریکا نیز از این سرکوب حمایت کرده 
اند. در آمریکا نیز ترامپ در حالی س��ومین سال ریاست 
جمهوری اش به پایان می رسد که هر روز آمریکا صحنه 
تظاهرات برای س��رنگونی دولت ترامپ اس��ت اما هرگز 
این خواس��ته اجرا نش��ده اس��ت. در بحرین نیز از سال 
۲۰۱۱ تاکنون مردم با برپایی تظاهرات سرنگونی نظام 
س��رکوب گر آل خلیفه را طلب می کنند که البته پاسخ 
آنها س��رکوب، زندان و لغو تابعیت اس��ت در حالی که 
افس��ران انگلیس و آمریکا محور این سرکوب و شکنجه 
گری را تشکیل می دهند. بعد دیگر موضع گیری غرب 
در قالب حمایت از جدایی طلبی و تجزیه طلب است که 
نمود آن را در عراق، سوریه، ایران و حتی در قبال کشور 
جنگ زده افغانستان می توان مشاهده کرد. جالب توجه 
آنکه همین کش��ورهای غربی در برابر سرکوب استقالل 
طلبان در اس��پانیا س��کوت کرده و حاضر به حمایت از 
استقالل طلب اس��کاتلند و ایرلند ش��مالی از انگلیس 
نیستند. شواهد نشان می دهد که برخی ایالتهای آمریکا 
مانند تگزاس نیز خواس��تار جدایی از آمریکا هستند که 
به شدیدترین وضع سرکوب می شود. جالب توجه آنکه 
همین کشورهای غربی طی روزهای اخیر به حمایت از 
توافق ریاض و امارات برای تقس��یم قدرت ها در جنوب 
یمن پرداخته که خود اقدامی در چارچوب تجزیه یمن 
اس��ت البته به این اقدام تجزی��ه طلبانی باید حمایت و 
مش��ارکت غرب در کشتار مردم یمن را نیز باید به این 
رفتار آنها افزود که نس��ل کشی آشکار است. نکته دیگر 
در دوگانگ��ی رفتاری غرب را در قبال کنوانس��یون ها و 
توافقات بین المللی می توان مش��اهده کرد. از یک س��و 
آمریکا تقریبا از تمام کنوانسیون های بین المللی خارج 
ش��ده و هیچ تعهدی در قبال آنها ندارد. اروپا نیز اخیرا 
اعالم کرده که باید به دنبال یک س��اختار مستقل برای 
مبارزه با پولشویی و رسیدن به شفافیت مالی باشد. نکته 
مهم در رفتار آمریکا و اروپا این است که آنها مدتهاست 
که به کشورهای دیگر از جمله جمهوری اسالمی ایران 
فش��ار وارد می کنند که عضو کنوانسیون های جهانی از 
جمله اف.ای.ت��ی.اف، پالرمو، س��ی.اف.تی و.... با ادعای 

مبارزه با پولشویی و رسیدن به شفافیت مالی گردد.
این دوگانگی رفتاری به خوبی نشان می دهد که چنین 
کنوانس��یون هایی نه برای ایجاد جهان��ی بهتر، بلکه در 
چارچوب منافع غرب اس��ت چنانکه اروپا که ایران را به 
پیوس��تن به اف.ای.تی.اف سوق می دهد، خود به دنبال 

ساختاری و رای اف.ای.تی.اف است. 
در جمع بندی نهایی از آنچه ذکر شد می توان گفت که 
الگوگیری و یا چش��م انتظ��ار طرح ها و برنامه های غرب 
بودن هیچ دس��تاوردی ندارد چرا که تمام شواهد نشان 
می دهد که آنها یک هدف بیش��تر ندارند و آن استمرار 
همان سیاست های سلطه گرایانه است و لذا این پرونده 
را باید بس��ته شده دانست. بر این اساس چشم داشت به 
داش��ته های درونی به جای دلبستن به وعده های غرب 
تنها راهکار مقابله با چالشها و مشکالت کشور است که 
حلقه تکمیلی آن حمایت از مبارزه همه جانبه از مبارزه 
با مفس��دان است که کلید اصلی حل مشکالت و تحقق 

توسعه و پیشرفت کشور است.

این پرونده بسته شده 
است

عماد افروغ:

جامعه از عملکرد قوه قضائیه 
خوشحال است 
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بررسی سیاست روز از تبعات طرح جدیددولت برای اقشار آسیب پذیر؛

دبیر کل حزب هللا لبنان در سخنانی به مناسبت روز شهید حزب هللا 

استراتژی ترامپ در برابر ایران شکست خورد

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

ش�رکت نفت فالت قاره ایران در نظر دارد نس�بت ب�ه انجام ارزیابی کیفی جهت خرید / تامین کاالی مورد نیاز خود از طری�ق مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید 
.بدینوسیله از شرکتهایی که سابقه و توانایی ارائه پیشنهاد را دارند جهت شرکت در فراخوان ارزیابی کیفی دعوت بعمل می آید .

1-شماره مناقصه : 
TUBING 2-موضوع مناقصه : خرید

3-آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی 5 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم .
4- آخرین مهلت ارائه پیشنهادات متقاضیان 14 روز از تاریخ آخرین مهلت  دریافت اسناد ارزیابی می باشد 

5- توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرایند ارجاع کار به مبلغ 585و103 یورو معادل مبلغ 280و355و876و4 ریال با اعتبار 3 ماهه و قابل تمدید برای یک دوره 
مشابه در صورت کسب حداقل امتیاز قابل قبول / یا واریز نقدی مبلغ مذکور 

6-متقاضیان می توانند مدارک ارزیابی کیفی را در روز آگهی نوبت اول از سایت اینترنتی این شرکت به نشانی WWW.IOOC.CO.IR بخش مناقصات تهیه نمایند .
7- متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با کارشناس پرونده به شماره 23942667-021 تماس حاصل نمایند. 

8- محل ارسال پیشنهادات : تهران، خیابان ولیعصر)عج( ،باالتر از مسجد بالل، نرسیده به تقاطع مدرس ،خیابان خاکزاد ،پالک 12 ،طبقه 9 ،اتاق 16-9کمسیون مناقصات 
9 – مناقصه گرانی که که از ابتدای س�ال جاری 1398 در مناقصات مش�ابه )در حدود مناقصه حاضر(توس�ط شرکت نفت فالت قاره ایران ارزیابی و حداقل امتیاز الزم را 

کسب نموده اند،نیازی به ارائه مجدد مدارک نداشته و صرف تکمیل جداول ارزیابی و اعالم آمادگی کتبی آنها در موعد مقرر جهت شرکت در مناقصه کفایت می کند.
تکمیل جداول ارزیابی الزامی می باشد . عدم تکمیل جداول منجر به رد کیفی پیشنهاد دهندگان می گردد.

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی
شماره مجوز :1398/4871

شرکت ملی نفت ایران
ت اول

نوب

روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران

 FTX-9680035-FT/FAB

گرفتار حاشیه ها 
نمی شویم و مصمم تر از 
همیشه پای کار مبارزه با 

فساد خواهیم ماند 

آیت هللا سیدابراهیم رئیسی در جلسه 
شورای عالی قوه قضاییه
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