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نامند گونه که مردم بولیوی او را م یا آن در انتخابات اخیر در بولیوی لوییس آرسییی 

قاطعانه برنده شییدو وی در  «سییوی سییوسیییالی یی جنبش به»کاندیدای حزب  «لوچو»

ی اقتصادی اوو مورالس وزیر اقتصاد بود و معجزه دولتدر  6002تا  6002های سال

دادو  ه رخی فقر در همین دور تردهرشد اقتصادی بالا و کاهش سریع و گدر بولیوی 

دلایل اصیی   کودتای سییال گ شییته در بولیوی و نیز وگوی حاضییر گفتدر  «لوچو»

چند روز پیش از برگزاری وگو گفت کندو ایناندازهای موجود را تشییریم م چشیی 

 ی ژاکوبن منتشر شده بودو نتخابات در نشریها

 

 رد که کرد م زم را بولیوی  یاکودتاپ یی دولت ،گ شییته ماه یگ ییترده اعتراضییات

 از جمهوری ریاست کاندیدای ،لوییس آرس  اماو شود برگزار انتخابات اکتبرهجده  

 به دلیل که گفت نژاکوب به ،(MAS) مورالس اووجنبش به سوی سوسیالی  ِ  حزب

مل کنون  وارد ع نظامستمرار ا منافعمندی از برای بهره که قدرتمندی خصوص  منافع

 استو خطر در هنوز دموکراس شوند، م 

 به ارب سیه با اینکه تا به حال بولیوی جمهوری ریاسییت انتخاباترسید به نظر م 

 های اتحادیه تعویق، آخرین از پسو شییود برگزار آینده ماه سییرانجام افتاده، تأخیر

 لتدو جریان انداختند وای را به گ ترده اعتراضات ،اجتماع  های جنبش و کارگری

در  انتخاباتالزام انجام  قانون شد رناچا ، Jeanine Áñez پ اکودتای  جینین آنز

 هک اوتدر ماه  هام دود کردن راه و های گ تردهپیمای راه اماو کند امضیارا  اکتبر 01

 فروپاش  :ودب تربزرگ ب یار  مشیک  ی، نشیانهکرد ف ج را بولیوی یه منطقهنُ تقریباً

 وداشت لاتین آمریکای ترین رشد را درسریع که تا این اواخر، اقتصادی

 تریاسیییبه بدویت نولیبرال  که پیش از  بولیوی نز،آ «موقت دولت» در دوران

تا  ژوییه ماه در بیکاری نرخ وکرد نشییین عقب ،وجود داشییت مورالس اوو جمهوری
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 رشددر  سریع سقوط با  ،(6002 سال در درصد 912 از) گرفتاوج  درصد 0011 حد

در حال   یابد، افزایش درصد 7 ک دست فقررود انتظار م  ،ددرصی 912 تا اقتصیادی

 حدودی تا امر این اگرچه درصیید افزایش یابدو 519شییود فقر مفر  بین  م که پیش

تب ور  واقع در بحراناین  به دولت پاسییی  اسیییت، شییییور کرونا اثرات مربو  به

 دولت توسطکه  یک ید هایبخش سیازیخصیوصی بر دولت  واسیتش کاردسیتور

 ارتباطات شیییرکت جم ه از میالکیت عموم  بازگردانده شیییده بود،بیه  مورالس

ENTEL  هیدروکربن صیینایعشییرکت  و  YPFB  نتوان ییتهاما  ،کندپافشییاری م 

 وکند آغاز را مردم به مال  کمک منظور به اجتماع  هایبرنامه

 (Caso Respiradores) «ونتی اتورهای پرونده»موضیییور،  تریندهندهتکان

 رسییای و چین اسیینانیا، ازتوسییط دولت آنز  مصیینوع تنفس  دسییتهاه صییدها خریدو

 هامی یون البته است بوده آنها سیاخت یهزینه از بالاتر ب ییار  یهاقیمت با کشیورها

 هنمون یک فقط پرونده اینو داشت همراه به دولت اعضیایخود برای کمی ییون  دلار

 زمان از که است سیاستمداران خویشیاوندسیالاریو  ف یاد یگ یترده هایشیبکه از

 واست یافته گ ترش 6002 نوامبردر ضد مورالس  کودتای

ب م ق کاتاکورا لوییس آرس  اقتصادی،فاحش  مدیریت سوء از چارچوب این در

ه زبان  ک اقتصاددان این واست متحدانش و کودتا دولت باقد تمام تقابل در ،«لوچو»به 

 شییناخته «بولیویی معجزه» معمار عنوان به ،جاآنخارج از  و بولیوی در م ای  دارد

 نابرابری، سطم و فقر یگ ترده کاهش مداوم، اقتصادی رشد سال چهارده: شیود م 

 وی مروزاو کشور لیتیوم صنایع و نفت طبیع ، گاز سیازیصینعت  هایبرنامه با همراه

 (MAS-IPSP) سوسیالی   سوی به جنبشمورالس  حزب جمهوری ریاست نامزد

 .است

 6002 نوامبر کودتای تا 6002 سیال زا مورالس دولت دارای  وزیر لوییس آرسی 

 به اجتماع ، هایبرنامه برخ  اسییتقرار هیدروکربن، صیینعت شییدنم   بر بودو او
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اقل حدمیزان چشمهیر  افزایش و اقتصاد «اجتماع -عموم » بخش شناختن رسیمیت

حزب  دیهرسوی درسیت  به لوچو،  معاون هوانکا،چوکه دیوید وکرد نظارت دسیتمزد

  قدرتمند اجتماع  هایجنبش به اوو دهدم  نشان را جنبش به سیوی سیوسییالی ی  

 نزدیک (Suma Qamaña) «حقوق طبیع » سیییاسیی  سیینت به همچنین و کشییور

 هک «زی ییتن خوب» بوم  سیییاسیی  یف  ییفه ]بومیان منطقه[ی  آیمارانور  :اسییت

 وددهم  تشکیل نیز را اکوادور در ایکورِ رافائل شهروند  انق اب جنبش یشالوده

 یربارهد تا نشیی ییت گووگفت به کاتالان مرسییو برونو و روگاتیوک دنیز با لوچو

 تها روبروسبا آن اکتبر در شیده ریزیبرنامه انتخابات از پیش MAS   کههایچالش

 وکند بحث قدرت به پیروزمندانه بازگشت احتمال و

 

 

 بسیار اجتماعی و اقتصادی لحاظ از بولیوی ،اوو مورالس جمهوری ریاست تحت

 با ،حاکم دولت ی{}سلطه یگذشته ماه ده طی در اینها یهمه اما. کفد پیشرفتت

 این. کفد تغییف پول المللیبین صررنقو  بازگشررت و ولیبفالین اصررلاحا  اعمال

 ست؟ا هشق اقتصادی هایآسیب کقام مسبب گذشته نوامبف کودتای زمان از دولت

 

 لیبرالی  ون سال بی ت [ی تاریخ سابقه] بولیوی منطقه، کشورهای از ب ییاری مانند

 بارفاجعه -داشت  انتظارتوان م  که همانطور-[ آن بازگشیت] نتایج وو ه اسیتداشیت

 .است بوده

 تولید رشدکاهش  شاهد ،سمار تا نوامبر زمان  یدوره در گیری،همه از قبل حت 

 زا بالاتر داشتی ، خوب  رشد وه تی  آخر یماهه سه در درصد 010 به داخ   ناخالص

 616 رشد به دستیاب  که رسیدی ، درصد 010 به چهارم یماهه سه در اما ودرصید 919

همین الان  که است اساس  مثال یک اینو کرد ممکن 6002 سال کل برایی را درصد
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 اقتصاد ،[ نزآ نینجی] دولت اول ماه چهار درو دهدم  ماننشیان را ولیبرالی ی ن اثر ه 

 .شد کوچک درصد 912

 راگ، جماعتمولد اقتصادی  الهوی آنها که شودم  مربو  واقعیت این به امر این

به  و بودی ،و گ یترش داده  کردهاجرا  بولیوی در 6002 سیال از ما که را و اجتماع 

شود با ]الهوی[ آن اذعان م  اجتماع  و اقتصیادی هایموفقیتای بر شیکل گ یترده

 .جایهزین کردند الم   بین هایسازمان

 هایشیییرکتکردن  ف ج و - عموم  گ اری سیییرمایه عم   ح ف بر ع اوه

 حاصل امر اینو است هنابود شد دولت درآمد که دارد وجود واقعیت این -مانعموم 

برای  امتیازات  رداندنبازگ در کودتا دولت یسیییخاوتمندانه ب ییییار سییییاسیییت

و دبوا هبه آن ترمط وب ب یار شرایط اعطای و  مالیات معافیت خاص، رهایاوکک یب

 اقتصییادی جدی مشییک ات با ما بنابراین،و کندنم  جمع درآمدمثل قبل دیهر  دولت

از  همه  که ه ییتی  روبرو دولت  هایدانشییهاه و هااسییتانداری ها،شییهرداری برای

 .دارندبرخو مالیات  درآمد ایناز  سهم 

 ماو ، در تضاد استداده انجام  حزب جنبش به سوی سوسیالی  با آنچه کام اً این

 ردمم بین تا ردی کم  تولید اقتصییادی مازاد ،طبیع  منابع و دولت  هایشییرکت با

 کنی و توزیعباز بولیوی

ر د که است قهقرای  واقعاً  سیاست یک ه یتی  آن شیاهد اکنون آنچه عوض، در

 وی کم  متمرکز استعدهدستان  در درآمد آن معمول است و ط  ولیبرالن هایدولت

 ریبیکا ،زیاد شده فقرو استشده  مردم بانک  هایسنرده موجب کاهش حت  امر این

ش زحمت زیادی ابرای کاهش که - غن  و فقیر بین شکاف و اسیت افزایش حال در

 واست فزون  حال در دیهر بار -کشیدی 

 و یبج در شده انجام گ شته سیال نوامبر از که را اقدامات  بولیوی مردم نابراینب

 یگیرهمه به رسیییدگ  در دولت ناتوان  هااین به و کنندم  اح ییاس هایشییانشییک 
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 :ستا کردهرها  خود به حال را اه بولیویای ناتوان ، اینو است شده هافزود کووید نیز

  سنت داروهای با کنند سع  و باشند خود مراقبخودشان  شیدند ناچار مردم بولیوی

 های درمان فرآورده تأمین حت  حاک غیرقانون   دولت زیرا کنند حفاظت خود از

گرچه برای و کردنم  تضییمین را نیز هاداروخانهدر  گیر همه بیماری با مقاب ه برای

 ماریبی با کرد تا بتوانند تضمینی نیازهای ضیروری را خصیوصی  همه هایک ینیک

 .دمقاب ه کنن گیرهمه

 در دولت ناتوان  اسیییت، کرده ج ب خود به را ما توجه که دیهری یمؤلفه

 دلیل به که ه ییتی  جهان در کشییوری تنها ماو اسییت آموزشی  یلهم یأ به رسییدگ 

 سال واسطا را تحصی   سال گرفتی  تصیمی  ،جایهزین  روشی به تدریس در  ناتوان

 رفتهگ تصمی  حالا آن این، آموزش سیاست اجرای شیک ت از پسو برسیانی  پایان به

 اداره در آنها مط ق توانای  عدم یدهندهنشییان اینو ددهن پایان تحصییی   سییالبه  اند

 .است مدارس سادگ  به موضوع 

 

 تلاش که کنم بحث ثفو بف  مالیا بفای  شررما جقیق پیشررنهاد مورد در مایلم

 وعاین موض .ایجاد کنق شقنصنعتی یپفوژه بفای اضاتی دلار میلیون 044کنق می

 ؟است ثفو  حوسط کقام دقیقا شامل

 ایاقدام بر چندین ما زیرا کنید، درک را متفاوت برخ  رویکردهای باید شما نخ ت،

 .ای داده انجام بولیوی دولت درآمد افزایش

 و حج  مورد درو ته کشییده است درآمدمان دولت، این }عم کرد{ یواسیطه به

برزیل  همچنین پتروبراس و گرفت صیییورت بدی یم اکره برزیل با گاز قیمیت

 .دارد نقش ما دولت  شرکت یاداره در[ برزیل دولت نفت وگاز شرکت]

 ودهب برزیل فع   دولت کودتا، در فعال کنندگانرکتاشم از یک  که شده آشیکار

 دموکراس  از دفار م   یکمیتهی نماینده توسط ب که MAS توسط نه امر اینو است

 ردک فاش ویو بود آندرس سان عال  دانشهاه رئیس که ،آشکار شد «آلباراسین والدو»
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 ورحض شد انتخاب جمهوررئیس عنوان به آنز در آن که ایج  ه در برزیل سیفیر که

 سرنهون راحزب جنبش به سیوی سیوسییالی ی   دولت که را آنان  یهمه و داشیت

 ،خواستندم  آنان آنچه اساساً - چراکه  شود فهمیدم و ه بودآورد ه  گرد ند،ه بودکرد

 .کنندم  منتقل برزیل به که است گازی قیمت دلاری می یون 70ی سالانه کاهش

و ندارد یدیهر درآمد بولیوی کردم، ذکر که مواردی از جدا که اسییت این حقیقت

 صییاداقت بازسییازی و دوباره سییازیفعال منابع جهت یافتن برای راه  باید بنابراین،

 از مورد ود که کنی م  پیشیینهاد را مخت ف  اقدامات منظور، بدینو کنی  پیدا بولیوی

 واست مه  ب یار آنها

 نمادهندگانبه وام خارج  بده  یبهره و رمایهس یسیاله دو پرداخت عدم یک 

 بانک ، (IDB) آمریکای  بین یتوسییعه بانک اسییتو یعن  الم   بین هایسییازمان در

 که الم   بین سییازمانهای یهمهو(CAF)  لاتین آمریکای یتوسییعه بانک جهان  و

 همه تا بدهند ما به بده  مه ت سال دو خواهی م از آنها  ماو ه یتی شیان دارسیهام

 وکنی  تحمل عادلانه بیشوک  روش  به را بحران بتوانی 

 این واقع، درو ای داده پیشیینهاد را ک ان هایوتثر بر مالیات اعمال این، بر ع اوه

 دوریا سیاموئل آقایو داد خواهد قرار تأثیر تحت را فع   دولت اشیخاص از یک  امر

  Juntos  ائت اف در جمهوری ریاسییت تمعاون کاندیدای که یمی یونرمولت  مدینه،

 که اندثروت اندوخته ایگونهبه  که های بولیویای  بر ثیریأتمالیات  این اماو اسییت

 تأثیری شود،م بیان  کوچک وکاریک یب خودرو و کوچک، ایخانه درشیان ثروت

 .نداری  }افزایش مالیات در{ این موارد به ای ع اقه ماو داشت نخواهد

 یتوسعه برای 6002 سال از که است درآمد توزیع سیاست استمرار ما سییاسیت

 که  ان ک برای را مالیات آن طریق از و ای کرده پیشنهادتر عادلانه مالیات  سی ت  یک

 0100 روی برمالیات  این ،یدرصیید بیان بهو کنی  م  اعمال دارند هنهفت  هایثروت

 دلار، می یون 00 هایثروت با افرادی یعن  وگ اردم  تأثیر بولیوی جمعیت از درصیید
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 گروه دارندگان چنین در بولیوی جمعیت از درصیید 22122و بالاترو  دلار می یون 60

 .نی تند  بزرگ ثروت

 شورک طبیع  منابع و دولت لطف به و دارند زیادی پول که ه یتند نیز افرادی اما

 ام کشور در که افرادی اسیت عادلانه این داری  اعتقاد ما بنابراین،و اندکرده جمعآن را 

 دارندن را ثروت این که ک ییان  به کمک برای را بیشییتری مالیات ،اندشییده ثروتمند

 اجرای برای منابع آن تمام وریآجمع دهد انجام خواهدم  دولت آنچهو کنند پرداخت

 در هک است   بهتریمالیات سییاست اینو اسیت فقرا سیود به اجتماع  هایسییاسیت

 .ای بوده آن اجرای شاهد نیز دیهر کشور چندین

 

 رد اخیفاً آنچه مشابه را هابقهیبفسرف  مجقد یمذاکفه رونق بولیوی کنیقمی تکف

 کنق؟ طی اتتاد، اتفا  آرژانتین مورد

 مااو نداری  پرداخت در مشک   ما اسیت، کرده پرداخت موقعبه را خود بده  بولیوی

 یکشییورها دیهر و بولیوی که الم   بین هایسییازمان که اسییت این خواهی م  آنچه

 بانک ،آمریکای  بین یتوسعه بانک یعن  ،ه تندشان دارسهام گیرهمه گرفتار بیماری

 هایسییازمان ب یییاری خ اصییه، طور به و پول الم    بین صییندوق خود جهان ،

 هب را سییود از بخشیی  شییوند،تأمین م  خودمان از منابع  توسییط کهنیز  الم   بین

 بدهندوخود  اراندسهام و صاحبان

 وام الم   بین هایسازمان این از که اسیت کشیورهای  خاطر آسیودگ  معنای به این

 برایو اسییت وام یبهره و اصییل پرداخت در مه ت سییال دو ما پیشیینهادو اندگرفته

 صییرف تواندم  که اسییت دلار می یون 0200معادل  یاندازپس معنای به این بولیوی،

 رانبح ازگام به گام  خروج بنابراین و بهتر شییرایط ایجاد اقتصییاد، مجدد سییازیفعال

 وشود
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 این اینکه به توجه با داشررت خواهق سررازیصررنعتی رونق در نقشرری چه لیتیوم

 .بود گذشته سال کودتای دلایل از یکی نیز موضوع

 کنی  م تضمین که ه تی  سییاس  حزب تنها ماو اسیت واضیم کام اً لیتیومی لهم یأ

  ارواگ  فرام  های شییرکت بهو شییود نم  خصییوصیی  لیتیوم، جم ه از طبیع ، منابع

 اموئلس آقایو بود لیتیوم کنترل[ کودتا] اقتصادی هدف که است بدیه و دنخواهد شی

 برای  Tesla ت یی ا که اسییت خوب ب یییار که اسییت گفته شخود مدینه دوریا

 کودتای در نهاآ که آشکار ساخت دین ترتیبب وبیاید بولیوی به لیتیوم سیازیصینعت 

 اندودست داشته گ شته نوامبر

  یارب اصول ما: کنی  م اکره فرام یت  هایشیرکت با شییوه این به نی یت قرار ما

ن برای آمد آلمان ی کنندهتولید یک باهای  ریزیبرنامه از همین حالاو داری  روشیین 

و به شییود هسییاخت اینجا در باید لیتیوم باتری که موافقند آنها و ای انجام داده به بولیوی

 بولیوی،البته  و داشییت خواهند عهده بر را سییازیتجاری ولیتم ییؤ آنها که طوری

 دولت این}گرچه{ و داشت خواهدرا وکار این ک ب حاصل از سودهای بخش اعظ 

 اجازه و ه ییتند هوشیییار لهم ییأ این به ن ییبت مردم که معتقدم اما وداد پایان آن به

 ما بیع ط منابع از تا بازگردد بولیوی به ش،نوع هر از فرام یت  شییرکت یک دهندنم 

 .کند برداریبهره

 منابع تمام و لیتیوم که کندم  تضمین  MASحزب جنبش به سیوی سوسیالی  

  سیاس حزب تنها ماو ماندم  باق  دولت دست در معدن  مواد و گاز جم ه از طبیع ،

 رارق ما طبیع  منابع از ایذره هیچ که دهی م  تضییمین بولیوی مردم به که ه ییتی 

 قطری از ما سیییاسییتو شییود واگ ار  یتفرام  هایشییرکت به نهاینهونه شییادما نی ییت

 و ارهاکوک ییب این کنترل در را مط ق اکثریت دولت که رودم  پیش های نامهتوافق

 .باشد داشته آنها از حاصل سود
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 و زارآهمچنبن  و ساکابا و سنکاتا در کارگفان علیه ایسابقه بی سفکوب شراهق

. دولت آنز انتقاد دارنق هستیم که به MAS سراب  اتفاد و تعالان وزرا، علیه اذیت

 و حق جنایا  عاملان مجازا  تساد، از کشور پاکسرازی بفای کنیق می تکف آیا

 و تعقال حقیقت،» کمیسرریون}تشررکیل{  قفبانیان، به خسررار  جبفان و یبشررف

 ؟است ضفوری «آشتی

و دارد وجود بیان آزادی حق ویژه به بشیییر حقوق نقض بولیوی در متیأسیییفانه

 توسییط سیینس و اندکرده افشییا را ف ییادآمیز اقدامات که ه ییتند  نهارانروزنامه

 .اندگرفته قرار ارعاب و آزار تهدید، مورد حاک  رژی  هایوزارتخانه

ر زیر نظ را اجتماع  هایشبکه دقتبه سیایبری، گشیت اصیط ا از طریق به آنها

 نه هک دولت  داری ، قرار مدرن دیکتاتوری یک تحت بولیوی در ما ،کن  خ اصهو دارند

 .دهدم  قرار آزار مورد نیز را نهارانروزنامه ب که ،MAS طرفداران تنها

 ده تجمعات اعتزاض سازمان که را اجتماع  رهبران و اجتماع  هایسیازمان آنها

 نقانو نقض به اعتراض حق وو نددهم  آزار ،به مشیک ات پرشیمار اقتصیادی ه تند

 .کنندت ق  م  جرم را اساس 

 بتوانند تا بیایند نماکشیییور به ناظران خواهی م  ما که اسیییت دلیل همین به

 ه از سوءاستفاد ،خویشاوندسالاری گ ترده دولت ، ساختارهای از نادرسیتی اسیتفاده

یعن  – 0210 یدهه مانند کنندورا مشاهده  ر ع یه مردم عادیاکهای م  م خرابگروه

 -کردندمرعوب م  را مردم لاتین آمریکای سراسر در نظام  شیبه هایگروه که زمان 

 ندوکم مال   تأمین دولترا  هاگروه این

  UJC موتورسیییوار در مورد باندهای که اسیییت چیزی همان این متأسیییفانه

[Unión Juvenil Cruceñista  کروز سانتا در افراط  راست گروه یک ] وبینی م 

 ب یییار وضییعیت خ اصییه،و بکنند را کار همین خواهندم  آنها ،ه  لاپاز در اینجا و

اجرای  و ورزیتسیاس برایما و ی سیاست وجود دارددر عرصیه کارای برای پیچیده
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ر که درگیرا  ی ماهمه حقوق برخوردار نی تی  تاهای لازم ضمانتاز  ،شفاف کارزاری

 ندتواننم  زندان ترس ازرا که های اجتماع  سییازمان حقوقو این کارزار ه ییتی  

 وکند تضمین ،ندکن اعتراض

 وریدیکتات بولیوی، در بانزر هوگو دیکتاتوری دورانرا به یاد  ما این متأسییفانه،

 ینهاا یهمه خ اصه،و اندازدم  آرژانتین در ویدلا خورخه یا شی   در پینوشه آگوسیتو

 اما شد،نبا هاخیابان در ارتش است ممکنو  پنهان ب یار روش  به اما اسیت، گشیتهباز

 فراتر که قدرت کارگیرینوع  از به با ه تند، یسیرکوبهر العادهفوق هایدولت اینها

 .است دولت یساده مدیریت از

 

 گفتتیق تصمیم چون است خطف معفض در شرما زنقگی که ایقکفده احسرا  آیا

 کنیق؟ ایستادگی جمهوری ریاست بفای

 منبه  دم،رسی بولیوی به [مکزیک از] انتخابات در شیرکت برای که روزی دقیقاً والبته

 حال در وکن  دفار خود از دادسییرا در ایکمهمح در بعد روز باید که ه بودشیید اع ام

مورد ارعاب  نیز امخانواده شود،م  انجام ماع یه که دارم محاکمه چهار یا سیه حاضیر

 ک ب برای ت اشاز  ی پشیمان کردن مابرا یآزار و ارعاب از هیچ آنهاو اندشیدهواقع 

 صم م ما که اندکرده درک بولیوی مردم کن م  فکر اماو کننددریغ نم  سیاس  قدرت

 .ببری  پیشبه  را دفراین این ه تی 

 روز یک و بی ت از بیش و شدند ب یج مردم از ب یاری ، گ شیته سیال اکتبر در

 گفتندو م  بود دموکراسیی  یاعاده آنها شییعارو کردندها را م ییدود هرا کشییوردر 

 دیکتاتوری و ه ییتی  دموکراسیی  بدوناسییت  ماهنُه  اکنون واسییت دیکتاتور مورالس

 کنترل نگرفت دست به برایبود  ایبهانه دموکراس  شعار که بینی م  وضیو بهو داری 

 بین  آنتق یییی   و بودی  کرده تولید مدت این در که های ثروت غارت ،دولت

 .انشیهاخانواده از  دولتپر کردن  و  طبیع  منابع کنترل واگ اری و ،شانخود
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 و جهانی یجامعه چگونه .شررود تقلب اکتبف 81 انتخابا  در که هسررتیم نگفان

 فافش رونق تا کننق اتخاذ تقابیفی تواننقمی بشفی حقو  و سیاسی هایسرازمان

 کننق؟ تضمین راانتخابا   دموکفاتیک و

 هب وقت اسییرر در[ الم   بین ناظران] که اسییت این کار این انجام برای راه بهترین

 انجام اتانتخاب عال  دیوان که وظایف  تمام برو باشند جریانا شاهد و بیایند من کشور

 .گیرد صورت مناسب رسیدگ  و ممیزی باید دهد،م 

 و سیینتامبر شییشیی  بهسیینس  ،اوت دوم به مه سییوم از گیریرای تعویق با آنها اما

 .دارندن ما کشور در را انتخابات برگزاری قصد که دادند نشان اکتبر، هجده  به اکنون

 اتانتخاب مورد در آنچه تأیید برای دقیقاً خواهی م  جهان  یجامعه از ما بنابراین،

 نجاما درسییت  به انتخابات روند که کنند تضییمین توانندم  آنهاو بیایند دهد،رخ م 

خود  حقوق و دادن داردرأی توانای   ای  کهبولیوی هر سیییاسیی  حقوق و شییودم 

 .شودم  رعایت نامزدها

 این رد هااستفادهءسو سری یک شاهد ،همین حالا ه و بیفتد اتفاق این باید اکنون

 تا صبر نکنند الم   بین مطبوعات و هاسازمان این که است ضیروریو ه یتی  کارزار

ط  شییرای شییاهد و شییوند حاضییر وقت اسییرر در باید آنهاو به بولیوی بیایند اکتبر 01

 تواندب الم   بین یجامعه تا ای ،کرده زندگ  در خ ال آن هابولیویای  ما باشییند که

 .باشد داشته حقیق  اط اعات

 

 با منبع اصلی:پیونق 

Last November’s Coup Was About Plundering Bolivia’s 

Resources 
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