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  ٢٠١٩ نومبر ١٨

  

  یويبول در وميتيل صنعت با مورالسی برکنار ارتباط و کودتا
 رسد یم نظره ب بزرگی ويبول در مويتيل ألۀمس که یدرحال شد، برکنار کودتا با مورالس

  

 سره ب سيکومک در اکنون ھمی و. شد برکنار مبرنو ١٠ دری نظامی کودتا ک يدری ويبول جمھور سيرئ مورالس،

ی دمکراس بتواند تا بود ريدرگ بزرگی ا پروژه در شود، برکنار خود استير از که نيا از قبل مورالس. برد یم

 که است مھم. است بوده ثمارتاس تحتی طوالنی ھا مدتی برا که اورديب کشورش به رای اجتماع وی اقتصاد

 به و نخبگان، و ارتش توسط ھا آن اغلب که است، شده کودتاھا ازی ا مجموعه متحملی ويلوب که شود خاطرنشان

ی اصل ھدف گريد امر نيا اما بودند، قلعی ھا شرکت در ھا نيا آغاز، در. اند بودهی فراملی معدنی ھا شرکت از ابتين

  . استی انيح اريبسی برقی ھا نيماشی برا که است، وميتيل ميعظ ريذخای اصل ھدف. ستينی ويبول در

 نخواسته او. کند برقرار آن منابع و خود کشور نيب متفاوتی ا رابطه که بود کرده تالش گذشته سال ١٣ در مورالس

. باشد کشورش تيجمع نفعه ب که داد یم حيترج بلکه ،باشدی فراملی معدنی ھا شرکت نفع به کشورش منابع که بود

 شد قادری ويبول تيجمع و گشت،ی ويبول فقر نرخ کاھش به منجر مورالسی دھايوع و وعده کردنی عمل ازی بخش

 نيتأم جھت آن درآمد از استفاده با راه ھمی ويبول منابع کردنی مل. بخشد بھبود را خودی اجتماعی ھا شاخص

ی ھا شرکت به نسبت مورالس دولت رفتار. است کرده ءفايای مھم نقش کشوری اجتماع ۀتوسعی برا )هيسرما(اعتبار

  .کشاندند دادگاه به رای ويبول ھا آن ازی اريبس و شد، ھا آنی سو ازی ا زنندهی ھا العمل عکس به منجری فرامل

 باالی ا گونهه ب را خود وميتيل رياذخ ۀتوسعی گذار هيسرما با که است کرده تالش گذشته سال چند طول دری ويبول

 که بود گفته جمھور سيرئ معاون را،ينيل ايگارس آلوارو. اورديب کشور به خود تيجمعی  برا را ثروت که ببرد

 کند؛ معاملهی غربی فراملی ھا شرکت با نشد قادر کهی ويبول» .کرد خواھد هيتغذ را جھان که استی سوخت وميتيل«
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 ک يدر او که رايز کرد، ريپذ پيآس را مورالس دولت امر نيا. کند شراکتی نيچی ھا شرکت با که گرفت ميتصم

 درک رقابليغ مورالس هيعل کودتا ،یريدرگ نيا به توجه بدون. برداشت گام نيچ و غرب نيب ديجد سرد جنگ

  .است

   

  یفراملی ھا شرکت بای ريدرگ

 با بالفاصله دولت گفت، گرفت، دست در ٢٠٠۶ سال در را قدرت سمياليسوسی برا جنبش و مورالس وويا که یزمان

 معدن نيچند استخراج اتيعمل مورالس دولت. نمود قطع رای فراملی معدنی ھا شرکت توسط سرقت ھا دھه ،یريگ یپ

 کنيامر ساوت و ،یانرژ کنيامر پان ارجنتاين آنگلو پاور، و لياست نداليج نکور،يگل مانند مند، قدرتی ھا شرکت از

 ستين قرار که فرستادی فراملی ھا شرکتی برا رای اميپ امر نيا). ١(گرفت دست در را) تالزيمی ترا اکنون (لوريس

  .داد ادامه تجارت به گذشته مانند

 مثال،ی برا. دادند ادامه کشور مناطق ازی برخ دری ميقدی قراردادھای برمبنا بزرگی ھا شرکت وجود، نيا با اما

ی شرکت برسد، قدرته ب مورالس که نيا از قبل و ،٢٠٠٣ سال در) ٢(ی جنوبی امريکا ۀنقر ئیکانادای فرامل شرکت

ی ھا ونيزيتلو در که نادری خاک فلز کي (ومينديا و نقره استخراجی برا که نمود، جاديا) ٣(خوتا مالو دری معدن

ی رس دست ۀتوسع هب شروع سپسی جنوبی امريکا ۀنقر ئیکانادای فرامل شرکت. بود) گردد یم استفده تخت صفحه

 که کردند یم استدالل ھا آن و بود،ی ويبول انيبوم مسکن شد یم ادعا که کردی نيسرزم بهی تر شيب ازاتيامت به خود

  .است داده جيترو زين را خشونت جو و کرده نابود را جا آن مقدس مکان شرکت نيا

 ۀنقر شرکت با قرارداد - ١٣٠٨ شماره اب کشوری عال مقام حکم با مطابق -مورالس دولت ،٢٠١٢ تگسا يلاوا در

ً  شرکت نيا و نمود، لغو را) نگينيما متالزيترا(ی جنوبی امريکا  اخذ جھتی الملل نيب قضاوت قيطر از متعاقبا

ی ھا شرکت ازی ندگينما به و تر شيب فشار ازی بخش عنوانه ب -کانادا در ويترود نيجاست دولت. کرد تيشکا غرامت

 دولت با متالزيترا ،٢٠١٩ تگسا در. ساخت واردی ويبول بری اديز فشار -یجنوبی ريکاام در ئیکانادا معدن

 کرده خسارتی ادعا قبالً  که یزيچ دھم ک يحدود د،يرس توافق به رالد ونيليم ٨/٢۵ ارزش بهی ا معامله بای ويبول

  .بود

 داشت،) ۵(یويبل نيموت ال از آھن سنگ معدن بای ميقدی دقراردا که ،یھندی فرامل شرکت ک ي،)۴(لياست نداليج

ی ملغ را قرارداد لياست نداليج ،٢٠١٢ جوالیدر. شد متوقف تيفعال ۀادام از مورالس دولت توسط  ٢٠٠٧ سال در

 شرکت نيا ،٢٠١۴ سال در. شد خسارت جبران خواھانی جھانی داور قيطر از خودی گذار هيسرمای برا و نمود

 تيشکای برا لياست نداليج. آورد دسته ب ونيليم ۵/٢٢ مبلغ سيپار در تقرمس الملل نيبی بازرگان اتاق حکم توسط

  .بود خسارت رالد ونيليم ١٠٠ خواھان ،یويبول هيعلی گريد

 شامل ھا نيا کرد؛ مصادره را سيسوئ در مستقر) ۶(کور نيگلی فرامل معدن شرکت از سسهمؤ  سه مورالس دولت

ی فرع شرکت که گرفت صورتی زمان معادن ۀمصادر. بودند زاتفل ذوب شرکت دو نيچن ھم وی رو و قلع معادن

  . کرد برخورد انيچ معدن با خشونت با نکوريگل

 ارجنتاينی-آنگلو شرکت سھام ۀمصادری برای ويبول دولت از که بود) ٧ (کنيمرا پان از تيشکا ن،يتر خصمانه

 بای ويبول ،٢٠١۴ سال در اما خواست، یم خسارت رالد ارديليم ۵/١ مبلغ) ٩(چاکو دری عيطب گاز ۀکنند ديتول) ٨(

  .داد خاتمه تيشکا به رالد ونيليم ٣۵٧
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ی ھا پرداخت جھت ،٢٠١۴ سال در) ١٠ (شده زده نيتخم مقدار. است ھنگفت اريبس ھا خسارت پرداخت ۀنيھز

 ديتول انزم آن در(ديرس رالد ارديليم ٩/١ حداقل بهی ديکلی ھا بخش نيا کردنی ملی برای خصوص وی عموم

  .)بود رالد ارديليم ٢٨ی ويبولی داخل ناخالص

 اثبات«. ستينی رمنطقيغ کامالً  مورالسی ژيسترات که نمود موافقت) ١١ (مزيتا ننشاليفای حت ،٢٠١۴ سال در

 است، کرده برابر سه را اقتصاد ۀانداز ده،يرس قدرت به او که یزمان از که ست نيا مورالسی اقتصاد مدل تيموفق

  ».افت يشيافزای خارجی ھا شرکت از تيمالک سلب که یدرحال

  

  وميتيل 

 درصد ٧٠یدارا که ست یمدعی ويبول. ست یبرقی ھا نيماش ازين مورد  که است، وميتيل دری ويبولی ديکل ريذخا

 برداشت و هيتھ معادن،ی دگيچيپ. است) ١٢(ی ونی يد ساالری نمکی ھا دشت در اغلب که ست، جھان وميتيل ريذخا

 و هيسرما ازمندينی ويبول. دھد گسترش ئیتنھا به را وميتيل صنعت است نشده قادری ويبول که معناست نيا به آن

  .است متخصص و باتجربه افراد

 ۀاستفاد امر نيا و. داردی بارندگ اديز و باالترست، بحر سطح از) متر ٣۶٠٠ (پا ١٢٠٠٠ حدودی نمک دشت

ی ليچ در آتاکامای ھا ابانيب دری تر آسان   حلیھا راه نيچن. کند یم روه روب مشکل با را ريتبخ جھتی ديخورش

ز اين موردی تر شيبی فن   حلیھا راهی ويبولی برا. است استفاده قابل) ١۴(ارجنتاين در وترويم ھومبر و ،)١٣(

  .ست الزمی تر شيبی گذار هيسرمای عن يست،ا

 رای فراملی معدن شرکت نيچندی ون يدو ساالر دشت ئیايجغرافی دگيچيپ و مورالس دولت کردنی مل استيس

 با نتوانستند) ١٧(ی جنوب وريایک از پوسکو و) ١۶ (امريکا ازی س ام اف ،)١۵ (فرانس از تيارام. دادی فرار

  .  کارھستند به مشغول ارجنتاين در حاضر حال در ھا آن جه،يدرنت کنند، معاملهی ويبول

 و - یمل معدن شرکت - )١٨(ی ويبول بوليکوم  توسط ديبا وميتيل ۀتوسع ھرگونه که ساخت روشن مورالس

 انجام شرکاءی برا برابر حقوق با -خودی مل وميتيل شرکت - )١٩(ی ب الی وا -انوسيويبول تويلی د نتوسيمياسي

  .رديگ

 انساکن تيشکا متعاقب. کند معاملهی ويبول با که کرد توافق) ٢٠(یآی سی ای ھا ستميسی لمانا شرکت گذشته، سال

  .نمود باطل ٢٠١٩ مبرنو ٢ در را معامله نيا مورالس ،یونی يد ساالر ۀمنطق

 تويلی د نتوسيمياس يبا –) ٢٢(ی نيچ آالت نيماشی مھندس و ،)٢١(یا ئیای بی ت گروه مانند –ی نيچی ھا شرکت

 کار ارجنتاين در که ،)٢٣ (نيچی کيانيت وميتيل گروه که است شده گفته. بستند قرارداد) ١٩(ی ب الی وا -انوسيويبول

ی گذار هيسرما ھردو. ببندد قرارداد) ١٩(ی ب الی وا -انوسيويبول تويلی د نتوسيمياس يبا است صدد در کند، یم

 در شدن ميسھ و وميتيل معادن استخراج ھردو، جھت ديجدی ھا روش نيتمر حال دری ويبول ويتيل شرکت وی نيچ

 ديجدی اجتماع مجتمع ک يکه است قبول رقابليغی فرامل معدن بزرگی ھا تشرکی برا دهيا نيا. ھستند وميتيل سود

 .باشد داشته وجود وميتيلی برا

 وميتيل در ميمستق شدن ميسھ جھت) ٢۵(کانادا خالصی انرژی معدن مواد و ،)٢۴(امريکا تسالی ھا شرکت ھردو،

 خود. نداشتند قبول گرفت، یم درنظر مورالس دولت که رای طيشرا ھا آن اما. دادند نشانی وافر ۀعالقی ويبول

 او ن،يبنابرا. بودی نيرچيغی فراملی ھا شرکت ۀليوسه ب وميتيلی ھا دشت تصاحب جھت ميمسقی مانع مورالس

  . شد یم برکنار ستيبا یم
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  .افت يشيافزای نجوم طوره ب تسال شرکت سھام کودتا، از پس

  

  :سندهينو ۀدربار

 سندهينو او. است چپ جھانی ھا کتاب ريوسردبی اجتماع قاتيتحقی وينستا -ننتاليکونتی ترا ريمد پراشاد،ی جيو

 مرتب طوره ب او. است مستقلی ھا رسانهی تويانست ۀپروژ ،)گرد جھان(تروتر گالب دری اصل خبرنگار و کار ھم

  . سدينو یم مقاله رگونيب و ک،يوزکلين مقدم، خط ھندو،ی ھا رسانهی برا

  

:از شده برگردانده  

Morales Ousted in Coup, as Lithium Question Looms Large in Bolivia 

By Vijay Prashad 

http://www.informationclearinghouse.info/52542.htm 

  

  :ھا زيرنويس

)١(-  

Glencore, Jindal Steel & Power, Anglo-Argentine Pan American Energy, and South 

American Silver (now TriMetals Mining). 

)٢(-  

Canadian transnational firm South American Silver 

)٣(-  

Malku Khota for silver and indium (a rare earth metal used in flat-screen televisions) 

)۴(-  

Jindal Steel 

)۵(-  

Bolivia’s El Mutún 

)۶(-  

Glencore 

)٧(-  

Pan American 

)٨(-  

Anglo-Argentinian company 

)٩(-  

Chaco 

)١٠(-  

estimated  
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https://www.ft.com/content/c1ae0c29-b834-3954-b639-685ddabf2c22 

)١١(-  

Financial Times 

)١٢(-  

Salar de Uyuni salt flats 

)١٣(  

Chile’s Atacama Desert 

)١۴(-  

Argentina’s Hombre Muerto 

)١۵(-  

Eramet (France)  

)١۶(-  

FMC (United States) 

)١٧(-  

Posco (South Korea) 

)١٨(-  

Bolivia’s Comibol 

)١٩(-  

Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) 

)٢٠(-  

Germany’s ACI Systems 

)٢١(-  

TBEA Group 

)٢٢(-  

China Machinery Engineering 

)٢٣(-  

China Machinery Engineering 

)٢۴(-  

Tesla (United States)  

)٢۵(-  

Pure Energy Minerals (Canada 

 

 


