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در انتخابات اخیر در بولیوی لوییس آرسییی یا آنگونه که مردم بولیوی او را م نامند
«لوچو» کاندیدای حزب «جنبش بهسییوی سییوسیییالی ی » قاطعانه برنده شییدو وی در
سالهای  6002تا  6002در دولت اوو مورالس وزیر اقتصاد بود و معجزهی اقتصادی
بولیوی در رشد اقتصادی بالا و کاهش سریع و گ تردهی فقر در همین دوره رخ دادو
«لوچو» در گفتوگوی حاضییر دلایل اصیی

کودتای سییال گ شییته در بولیوی و نیز

چشیی اندازهای موجود را تشییریم م کندو این گفتوگو چند روز پیش از برگزاری
انتخابات در نشریهی ژاکوبن منتشر شده بودو
اعتراضییات گ ییتردهی ماه گ شییته ،دولت پ ییاکودتای بولیوی را م زم کرد که در
هجده اکتبر انتخابات برگزار شودو اما لوییس آرس  ،کاندیدای ریاست جمهوری از
حزب جنبش به سوی سوسیالی

ِ اوو مورالس ( ،)MASبه ژاکوبن گفت که به دلیل

منافع خصوص قدرتمندی که برای بهرهمندی از منافع استمرار نظام کنون وارد عمل
م شوند ،دموکراس هنوز در خطر استو
به نظر م رسید انتخابات ریاسییت جمهوری بولیوی با اینکه تا به حال سیه بار به
تأخیر افتاده ،سییرانجام ماه آینده برگزار شییودو پس از آخرین تعویق ،اتحادیه های
کارگری و جنبش های اجتماع  ،اعتراضات گ تردهای را به جریان انداختند و دولت
پ اکودتای جینین آنز  ،Jeanine Áñezناچار شد قانون الزام انجام انتخابات در
 01اکتبر را امضیا کندو اما راهپیمای های گ ترده و م دود کردن راهها در ماه اوت که
تقریباً نُه منطقهی بولیوی را ف ج کرد ،نشیانهی مشیک

ب یار بزرگتر بود :فروپاش

اقتصادی که تا این اواخر ،سریعترین رشد را در آمریکای لاتین داشتو
در دوران «دولت موقت» آنز ،بولیوی به بدویت نولیبرال که پیش از ریاسیییت
جمهوری اوو مورالس وجود داشییت ،عقبنشییین کردو نرخ بیکاری در ماه ژوییه تا
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حد  0011درصد اوج گرفت (از  912درصد در سال  ،)6002با سقوط سریع در رشد
اقتصیادی تا  912درصید ،انتظار م رود فقر دستک  7درصد افزایش یابد ،در حال
که پیشبین م شییود فقر مفر  519درصیید افزایش یابدو اگرچه این امر تا حدودی
مربو به اثرات شییییور کرونا اسیییت ،پاسییی دولت به این بحران در واقع تب ور
دسیتورکارش اسیتو دولت بر خصیوصی سیازی بخشهای ک یدی که توسط دولت
مورالس بیه میالکیت عموم بازگردانده شیییده بود ،از جم ه شیییرکت ارتباطات
 ENTELو شییرکت صیینایع هیدروکربن  YPFBپافشییاری م کند ،اما نتوان ییته
برنامههای اجتماع به منظور کمک مال به مردم را آغاز کندو
تکاندهندهترین موضیییور« ،پروندهی ونتی اتورها» )(Caso Respiradores
وخرید صییدها دسییتهاه تنفس مصیینوع توسییط دولت آنز از اسیینانیا ،چین و سییایر
کشیورها با قیمتهای ب ییار بالاتر از هزینهی سیاخت آنها بوده است البته می یونها
دلار کمی ییون برای خود اعضیای دولت به همراه داشتو این پرونده فقط یک نمونه
از شیبکههای گ یتردهی ف یاد و خویشیاوندسیالاری سیاستمداران است که از زمان
کودتای ضد مورالس در نوامبر  6002گ ترش یافته استو
در این چارچوب از سوء مدیریت فاحش اقتصادی ،لوییس آرس کاتاکورا م قب
به «لوچو» ،در تقابل تمامقد با دولت کودتا و متحدانش استو این اقتصاددان که زبان
م ای دارد در بولیوی و خارج از آنجا ،به عنوان معمار «معجزهی بولیوی» شییناخته
م شیود :چهارده سال رشد اقتصادی مداوم ،کاهش گ تردهی فقر و سطم نابرابری،
همراه با برنامههای صینعت سیازی گاز طبیع  ،نفت و صنایع لیتیوم کشورو امروز وی
نامزد ریاست جمهوری حزب مورالس جنبش به سوی سوسیالی

)(MAS-IPSP

است.
لوییس آرسی وزیر دارای دولت مورالس از سیال  6002تا کودتای نوامبر 6002
بودو او بر م شییدن صیینعت هیدروکربن ،اسییتقرار برخ برنامههای اجتماع  ،به

کودتایی برای چپاول منابع طبیعی

رسیمیت شناختن بخش «عموم -اجتماع » اقتصاد و افزایش چشمهیر میزان حداقل
دسیتمزد نظارت کردو دیوید چوکههوانکا ،معاون لوچو ،بهدرسیت سوی دیهر حزب
جنبش به سیوی سیوسییالی ی

را نشان م دهدو او به جنبشهای اجتماع قدرتمند

کشییور و همچنین به سیینت سیییاسی «حقوق طبیع » ( )Suma Qamañaنزدیک
اسییت :نور آیمارای [بومیان منطقه] ف ییفهی سیییاسیی بوم «خوب زی ییتن» که
شالودهی جنبش انق اب شهروند رافائل کورِیا در اکوادور را نیز تشکیل م دهدو
لوچو با دنیز روگاتیوک و برونو سییومر کاتالان به گفتوگو نش ی ییت تا دربارهی
چالشهای که  MASپیش از انتخابات برنامهریزی شیده در اکتبر با آنها روبروست
و احتمال بازگشت پیروزمندانه به قدرت بحث کندو

تحت ریاست جمهوری اوو مورالس ،بولیوی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی بسیار
پیشرفتت کفد .اما همهی اینها در طی ده ماه گذشتهی {سلطهی} دولت حاکم ،با
اعمال اصررلاحا

نولیبفالی و بازگشررت صررنقو بینالمللی پول تغییف کفد .این

دولت از زمان کودتای نوامبف گذشته مسبب کقام آسیبهای اقتصادی شقه است؟
مانند ب ییاری از کشورهای منطقه ،بولیوی [سابقهی تاریخ ] بی ت سال نولیبرالی
داشیته اسیتو و نتایج [بازگشیت آن] -همانطور که م توان انتظار داشت  -فاجعهبار
بوده است.
حت قبل از همهگیری ،در دورهی زمان نوامبر تا مارس ،شاهد کاهش رشد تولید
ناخالص داخ

به  010درصد در سه ماههی آخر ه تی و رشد خوب داشتی  ،بالاتر از

 919درصیدو اما در سه ماههی چهارم به  010درصد رسیدی  ،که دستیاب به رشد 616
درصدی را برای کل سال  6002ممکن کردو این یک مثال اساس است که همین الان
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ه اثر نولیبرالی ی را نشیانمان م دهدو در چهار ماه اول دولت [جینین آنز]  ،اقتصاد
 912درصد کوچک شد.
این امر به این واقعیت مربو م شود که آنها الهوی اقتصادی مولد ،جماعتگرا
و اجتماع را که ما از سیال  6002در بولیوی اجرا کرده و گ یترش داده بودی  ،و به
شیکل گ یتردهای بر موفقیتهای اقتصیادی و اجتماع آن اذعان م شود با [الهوی]
سازمانهای بینالم

جایهزین کردند.

ع اوه بر ح ف عم

سیییرمایه گ اری عموم  -و ف ج کردن شیییرکتهای

عموم مان -این واقعیت وجود دارد که درآمد دولت نابود شده استو این امر حاصل
سییییاسیییت ب ییییار سیییخاوتمندانهی دولت کودتا در بازگرداندن امتیازات برای
ک یبوکارهای خاص ،معافیت مالیات و اعطای شرایط ب یار مط وبتر به آنها بودو
دولت دیهر مثل قبل درآمد جمع نم کندو بنابراین ،ما با مشییک ات جدی اقتصییادی
برای شییهرداریها ،اسییتانداریها و دانشییهاههای دولت روبرو ه ییتی که همه از
سهم از این درآمد مالیات برخودارند.
این کام اً با آنچه حزب جنبش به سوی سوسیالی

انجام داده ،در تضاد استو ما

با شییرکتهای دولت و منابع طبیع  ،مازاد اقتصییادی تولید م کردی تا بین مردم
بولیوی بازتوزیع کنی و
در عوض ،آنچه اکنون شیاهد آن ه یتی یک سیاست واقعاً قهقرای است که در
دولتهای نولیبرال معمول است و ط آن درآمد در دستان عدهی کم متمرکز استو
این امر حت موجب کاهش سنردههای بانک مردم شده استو فقر زیاد شده ،بیکاری
در حال افزایش اسیت و شکاف بین فقیر و غن  -که برای کاهشاش زحمت زیادی
کشیدی  -بار دیهر در حال فزون استو
بنابراین مردم بولیوی اقدامات را که از نوامبر سیال گ شته انجام شده در جیب و
شییک هایشییان اح ییاس م کنند و به اینها ناتوان دولت در رسیییدگ به همهگیری
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کووید نیز افزوده شده استو این ناتوان  ،بولیویای ها را به حال خود رها کرده است:
مردم بولیوی ناچار شیدند خودشان مراقب خود باشند و سع کنند با داروهای سنت
از خود حفاظت کنند زیرا دولت غیرقانون حاک حت تأمین فرآوردههای درمان
برای مقاب ه با بیماری همه گیر در داروخانهها را نیز تضییمین نم کردو گرچه برای
ک ینیکهای خصیوصی همهی نیازهای ضیروری را تضمین کرد تا بتوانند با بیماری
همهگیر مقاب ه کنند.
مؤلفهی دیهری که توجه ما را به خود ج ب کرده اسیییت ،ناتوان دولت در
رسییدگ به م یألهی آموزشی اسییتو ما تنها کشییوری در جهان ه ییتی که به دلیل
ناتوان در تدریس به روشی جایهزین ،تصیمی گرفتی سال تحصی

را اواسط سال

به پایان برسیانی و پس از شیک ت اجرای سیاست آموزش آن این ،حالا تصمی گرفته
اند به سییال تحصییی

پایان دهندو این نشییاندهندهی عدم توانای مط ق آنها در اداره

موضوع به سادگ مدارس است.
مایلم در مورد پیشررنهاد جقیق شررما بفای مالیا

بف ثفو

بحث کنم که تلاش

میکنق  044میلیون دلار اضاتی بفای پفوژهی صنعتیشقن ایجاد کنق .این موضوع
دقیقا شامل کقام سطوح ثفو

است؟

نخ ت ،شما باید برخ رویکردهای متفاوت را درک کنید ،زیرا ما چندین اقدام برای
افزایش درآمد دولت بولیوی انجام دادهای .
به واسیطهی {عم کرد} این دولت ،درآمدمان ته کشییده استو در مورد حج و
قیمیت گاز با برزیل م اکرهی بدی صیییورت گرفت و همچنین پتروبراس برزیل
[شرکت نفت وگاز دولت برزیل] در ادارهی شرکت دولت ما نقش دارد.
آشیکار شده که یک از مشارکتکنندگان فعال در کودتا ،دولت فع
استو این امر نه توسط  MASب که توسط نمایندهی کمیتهی م

برزیل بوده

دفار از دموکراس

«والدو آلباراسین» آشکار شد ،که رئیس دانشهاه عال سان آندرس بودو وی فاش کرد
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که سیفیر برزیل در ج های که آنز در آن به عنوان رئیسجمهور انتخاب شد حضور
داشیت و همهی آنان را که دولت حزب جنبش به سیوی سیوسییالی ی را سرنهون
کرده بودند ،گرد ه آورده بودو م شود فهمید که چرا  -اساساً آنچه آنان م خواستند،
کاهش سالانهی  70می یون دلاری قیمت گازی است که به برزیل منتقل م کنند.
حقیقت این اسییت که جدا از مواردی که ذکر کردم ،بولیوی درآمد دیهری نداردو
بنابراین ،باید راه برای یافتن منابع جهت فعالسییازی دوباره و بازسییازی اقتصییاد
بولیوی پیدا کنی و بدین منظور ،اقدامات مخت ف را پیشیینهاد م کنی که دو مورد از
آنها ب یار مه استو
یک عدم پرداخت دو سیالهی سرمایه و بهرهی بده خارج به وامدهندگانمان
در سییازمانهای بینالم

اسییتو یعن بانک توسییعهی بین آمریکای ) ، (IDBبانک

جهان و بانک توسییعهی آمریکای لاتین ) (CAFوهمهی سییازمانهای بینالم

که

سیهامدارشیان ه یتی و ما از آنها م خواهی دو سال مه ت بده به ما بدهند تا همه
بتوانی بحران را به روش ک وبیش عادلانه تحمل کنی و
ع اوه بر این ،اعمال مالیات بر ثروتهای ک ان را پیشیینهاد دادهای و در واقع ،این
امر یک از اشیخاص دولت فع

را تحت تأثیر قرار خواهد دادو آقای سیاموئل دوریا

مدینه ،مولت می یونری که کاندیدای معاونت ریاسییت جمهوری در ائت اف Juntos

اسییتو اما این مالیات تأثیری بر بولیویای های که به گونهای ثروت اندوختهاند که
ثروتشیان در خانهای کوچک ،خودرو و ک یبوکاری کوچک بیان م شود ،تأثیری
نخواهد داشتو ما ع اقه ای به {افزایش مالیات در} این موارد نداری .
سییاسیت ما استمرار سیاست توزیع درآمد است که از سال  6002برای توسعهی
یک سی ت مالیات عادلانهتر پیشنهاد کردهای و از طریق آن مالیات را برای ک ان که
ثروتهای هنهفت دارند اعمال م کنی و به بیان درصییدی ،این مالیات بر روی 0100
درصیید از جمعیت بولیوی تأثیر م گ اردو یعن افرادی با ثروتهای  00می یون دلار،
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 60می یون دلار و بالاترو  22122درصیید از جمعیت بولیوی در گروه دارندگان چنین
ثروت بزرگ نی تند.
اما افرادی نیز ه یتند که پول زیادی دارند و به لطف دولت و منابع طبیع کشور
آن را جمع کردهاندو بنابراین ،ما اعتقاد داری این عادلانه اسیت افرادی که در کشور ما
ثروتمند شییدهاند ،مالیات بیشییتری را برای کمک به ک ییان که این ثروت را ندارند
پرداخت کنندو آنچه دولت م خواهد انجام دهد جمعآوری تمام آن منابع برای اجرای
سییاسیتهای اجتماع به سیود فقرا اسیتو این سییاست مالیات بهتری است که در
چندین کشور دیهر نیز شاهد اجرای آن بودهای .
تکف میکنیق بولیوی رونق مذاکفهی مجقد بفسرف بقهیها را مشابه آنچه اخیفاً در
مورد آرژانتین اتفا اتتاد ،طی کنق؟
بولیوی بده خود را بهموقع پرداخت کرده اسیت ،ما مشک
آنچه م خواهی این اسییت که سییازمانهای بینالم

در پرداخت نداری و اما

که بولیوی و دیهر کشییورهای

گرفتار بیماری همهگیر سهامدارشان ه تند ،یعن بانک توسعهی بین آمریکای  ،بانک
جهان  ،خود صییندوق بین الم
بینالم

پول و به طور خ اصییه ،ب یییاری سییازمانهای

نیز که توسییط منابع از خودمان تأمین م شییوند ،بخشیی از سییود را به

صاحبان و سهامداران خود بدهندو
این به معنای آسیودگ خاطر کشیورهای اسیت که از این سازمانهای بینالم

وام

گرفتهاندو پیشیینهاد ما دو سییال مه ت در پرداخت اصییل و بهرهی وام اسییتو برای
بولیوی ،این به معنای پساندازی معادل  0200می یون دلار اسییت که م تواند صییرف
فعالسییازی مجدد اقتصییاد ،ایجاد شییرایط بهتر و بنابراین خروج گام به گام از بحران
شودو
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لیتیوم چه نقشرری در رونق صررنعتیسررازی خواهق داشررت با توجه به اینکه این
موضوع نیز یکی از دلایل کودتای سال گذشته بود.
م یألهی لیتیوم کام اً واضیم اسیتو ما تنها حزب سییاس ه تی که تضمین م کنی
منابع طبیع  ،از جم ه لیتیوم ،خصییوصی نم شییود و به شییرکت های فرام

واگ ار

نخواهد شیدو بدیه است که هدف اقتصادی [کودتا] کنترل لیتیوم بودو آقای ساموئل
دوریا مدینه خودش گفته اسییت که ب یییار خوب اسییت که ت یی ا  Teslaبرای
صینعت سیازی لیتیوم به بولیوی بیایدو بدین ترتیب آشکار ساخت که آنها در کودتای
نوامبر گ شته دست داشتهاندو
ما قرار نی یت به این شییوه با شیرکتهای فرام یت م اکره کنی  :ما اصول ب یار
روشیین داری و از همین حالا برنامهریزیهای با یک تولیدکنندهی آلمان برای آمدن
به بولیوی انجام دادهای و آنها موافقند که باتری لیتیوم باید در اینجا سییاخته شییودو به
طوری که آنها م ییؤولیت تجاریسییازی را بر عهده خواهند داشییت و البته بولیوی،
بخش اعظ سودهای حاصل از این ک بوکار را خواهد داشتو {گرچه} این دولت
به آن پایان دادو اما معتقدم که مردم ن ییبت به این م ییأله هوشیییار ه ییتند و اجازه
نم دهند یک شییرکت فرام یت از هر نوعش ،به بولیوی بازگردد تا از منابع طبیع ما
بهرهبرداری کند.
حزب جنبش به سیوی سوسیالی

 MASتضمین م کند که لیتیوم و تمام منابع

طبیع  ،از جم ه گاز و مواد معدن در دست دولت باق م ماندو ما تنها حزب سیاس
ه ییتی که به مردم بولیوی تضییمین م دهی که هیچ ذرهای از منابع طبیع ما قرار
نی ییت اینهونه شییادمانه به شییرکتهای فرام یت واگ ار شییودو سیییاسییت ما از طریق
توافقنامههای پیش م رود که دولت اکثریت مط ق را در کنترل این ک ییبوکارها و
سود حاصل از آنها داشته باشد.
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شراهق سفکوب بی سابقهای علیه کارگفان در سنکاتا و ساکابا و همچنبن آزار و
اذیت علیه وزرا ،تعالان و اتفاد سراب  MASهستیم که به دولت آنز انتقاد دارنق.
آیا تکف می کنیق بفای پاکسرازی کشور از تساد ،مجازا
بشررفی و جبفان خسررار

عاملان جنایا

حقو

به قفبانیان{ ،تشررکیل} کمیسرریون «حقیقت ،عقالت و

آشتی» ضفوری است؟
متیأسیییفانه در بولیوی نقض حقوق بشیییر به ویژه حق آزادی بیان وجود داردو
روزنامهنهاران ه ییتند که اقدامات ف ییادآمیز را افشییا کردهاند و سیینس توسییط
وزارتخانههای رژی حاک مورد تهدید ،آزار و ارعاب قرار گرفتهاند.
آنها از طریق بهاصیط ا گشیت سیایبری ،بهدقت شبکههای اجتماع را زیر نظر
دارندو خ اصه کن  ،ما در بولیوی تحت یک دیکتاتوری مدرن قرار داری  ،دولت که نه
تنها طرفداران  ،MASب که روزنامهنهاران را نیز مورد آزار قرار م دهد.
آنها سیازمانهای اجتماع و رهبران اجتماع را که سازمانده تجمعات اعتزاض
به مشیک ات پرشیمار اقتصیادی ه تند ،آزار م دهندو و حق اعتراض به نقض قانون
اساس را جرم ت ق م کنند.
به همین دلیل اسیییت که ما م خواهی ناظران به کشیییورمان بیایند تا بتوانند
اسیتفادهی نادرسیت از ساختارهای دولت  ،خویشاوندسالاری گ ترده ،سوءاستفاده از
گروههای م م خرابکار ع یه مردم عادی را مشاهده کنندو مانند دههی – 0210یعن
زمان که گروههای شیبه نظام در سراسر آمریکای لاتین مردم را مرعوب م کردند-
این گروهها را دولت تأمین مال م کندو
متأسیییفانه این همان چیزی اسیییت که در مورد باندهای موتورسیییوار UJC

[ Unión Juvenil Cruceñistaیک گروه راست افراط در سانتا کروز] م بینی و
و اینجا در لاپاز ه  ،آنها م خواهند همین کار را بکنندو خ اصییه ،وضییعیت ب یییار
پیچیدهای برای کار در عرصیهی سیاست وجود داردو ما برای سیاستورزی و اجرای
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کارزاری شفاف ،از ضمانتهای لازم برخوردار نی تی تا حقوق همهی ما را که درگیر
این کارزار ه ییتی و حقوق سییازمانهای اجتماع را که از ترس زندان نم توانند
اعتراض کنند ،تضمین کندو
متأسییفانه ،این ما را به یاد دوران دیکتاتوری هوگو بانزر در بولیوی ،دیکتاتوری
آگوسیتو پینوشه در شی

یا خورخه ویدلا در آرژانتین م اندازدو خ اصه ،همهی اینها

بازگشیته اسیت ،اما به روش ب یار پنهان و ممکن است ارتش در خیابانها نباشد ،اما
اینها دولتهای فوقالعاده سیرکوبهری ه تند ،با نوع از بهکارگیری قدرت که فراتر
از مدیریت سادهی دولت است.
آیا احسرا

کفدهایق که زنقگی شرما در معفض خطف است چون تصمیم گفتتیق

بفای ریاست جمهوری ایستادگی کنیق؟
البتهو دقیقاً روزی که برای شیرکت در انتخابات [از مکزیک] به بولیوی رسیدم ،به من
اع ام شییده بود که باید روز بعد در محکمهای در دادسییرا از خود دفار کن و در حال
حاضیر سیه یا چهار محاکمه دارم که ع یهام انجام م شود ،خانوادهام نیز مورد ارعاب
واقع شیدهاندو آنها از هیچ ارعاب و آزاری برای پشیمان کردن ما از ت اش برای ک ب
قدرت سیاس دریغ نم کنندو اما فکر م کن مردم بولیوی درک کردهاند که ما مصم
ه تی این فرایند را به پیش ببری .
در اکتبر سیال گ شیته  ،ب یاری از مردم ب یج شدند و بیش از بی ت و یک روز
در کشییور راهها را م ییدود کردندو شییعار آنها اعادهی دموکراسیی بود و م گفتند
مورالس دیکتاتور اسییتو اکنون نُه ماه اسییت بدون دموکراس ی ه ییتی و دیکتاتوری
داری و بهوضیو م بینی که شعار دموکراس بهانهای بود برای به دست گرفتن کنترل
دولت ،غارت ثروتهای که در این مدت تولید کرده بودی و تق یییی آن بین
خودشان ،و واگ اری کنترل منابع طبیع

و پر کردن دولت از خانوادههایشان.
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نگفان هسررتیم که در انتخابا

 81اکتبف تقلب شررود .چگونه جامعهی جهانی و

سرازمانهای سیاسی و حقو بشفی میتواننق تقابیفی اتخاذ کننق تا رونق شفاف
و دموکفاتیک انتخابا

را تضمین کننق؟

بهترین راه برای انجام این کار این اسییت که [ناظران بینالم

] در اسییرر وقت به

کشور من بیایند و شاهد جریانا باشندو بر تمام وظایف که دیوان عال انتخابات انجام
م دهد ،باید ممیزی و رسیدگ مناسب صورت گیرد.
اما آنها با تعویق رایگیری از سییوم مه به دوم اوت ،سیینس به شییشی سیینتامبر و
اکنون به هجده اکتبر ،نشان دادند که قصد برگزاری انتخابات را در کشور ما ندارند.
بنابراین ،ما از جامعهی جهان م خواهی دقیقاً برای تأیید آنچه در مورد انتخابات
رخ م دهد ،بیایندو آنها م توانند تضییمین کنند که روند انتخابات به درسییت انجام
م شییود و حقوق سیییاسیی هر بولیویای که توانای رأی دادن دارد و حقوق خود
نامزدها رعایت م شود.
اکنون باید این اتفاق بیفتدو همین حالا ه  ،شاهد یک سری سوءاستفادهها در این
کارزار ه یتی و ضیروری است که این سازمانها و مطبوعات بینالم

صبر نکنند تا

 01اکتبر به بولیوی بیایندو آنها باید در اسییرر وقت حاضییر شییوند و شییاهد شییرایط
باشییند که ما بولیویای ها در خ ال آن زندگ کردهای  ،تا جامعهی بینالم

بتواند

اط اعات حقیق داشته باشد.
پیونق با منبع اصلی:
Last November’s Coup Was About Plundering Bolivia’s
Resources

