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  :جنگ ترکيبی عليه بوليوی 
  ر رژيمييرويکرد انطباقی غير مستقيم در تغ

  

 

انۀ رئيس جمھور مورالس در دور اول انتخابات در ماه گذشته، جنگ ترکيبی از پيش طراحی پس از پيروزی قاطع

ر ئيتالشھای اياالت متحده برای تغ شده عليه او و رھبران کشور آغاز شد،  دولت سوسياليستی بوليوی آخرين ھدف

دتای نظامی و يا جنگ وضعيت از چندين ھفته پيش به سرعت از ھم گسيخت تا جائی که کو. رژيم در کشور است

به پشتيبانی ) OEA(ئی امريکاسازمان کشورھای » توصيۀ«نظر می رسيد، به ويژه پس از ه داخلی خيلی نزديک ب

  .»حسابرسی شود « ظاھراً نمی تواند  اياالت متحده برای برگزاری انتخابات مجدد زيرا نتايج انتخابات پيشين

  

  بمب ساعتی بوليوی

ده است که اگر جنگ ترکيبی به پشتيبانی اياالت متحده عليه رھبرانی که به شکل بوليوی به نقطه ای رسي

ی جنوبی امريکادموکراتيک و قانونی برگزيده شده اند به گسيختن وضعيت ادامه دھد، می تواند به بدترين بحران 
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در ماه گذشته نقطۀ پيروزی قاطعانۀ رئيس جمھور مورالس در نخستين دور انتخابات . در تاريخ معاصر تبديل شود

گسترش رسمی بی ثبات سازِی با نقشۀ قبلی که از سالھا پيش در حال آماده سازی بود » توجيه « آغازی بود برای 

. ی التين بخواھد برای چھارمين بار برگزيده شود عليه او به کار بيفتدامريکاتا در صورتی که قديمی ترين رھبر 

 رأی دادند تا حق گزينش مجدد را ٢٠١۶ر قانون اساسی در سال ييبرای تغ) سمورال(بوليويائی ھا عليه ابتکار او 

 و در نتيجه مورالس توانست در آخرين ١ باطل کرد٢٠١٨مبر ج را در دسبه او بدھند، ولی ديوان عالی انتخابانی نتاي

يری از دومين  اختالف آرای ضروری برای جلوگ١٠%انتظار داشت که او با » اپوزيسيون«. انتخابات شرکت کند

، و پيشبينی کرده بودند که در اين سناريو متحد شوند و تضمين شکست انتخاباتی او را به ٢دست نياورده دور را ب

  .کمی بعد موکول کنند

  

  مفاھيم بنيادی در جنگ ترکيبی

م در رويکرد انطباقی غيرمستقي: جنگھای ترکيبی  «٢٠١۵ژيک تشريح شده در کتاب سال يبر اساس مبادی سترات

ژی جنگ نيابتی خود را با توجه به سير تحولی تطبيق می دھد، با ي، اياالت متحده با نرمش سترات٣»ر رژيمييتغ

طرح اوليه اين بود که رئيس جمھور .  می تواند در صورتی که ضروری باشد آن را به کار ببندد٤داشتن طرح نجات

 ،، ولی ھمانگونه که چنين طرحی ممکن نشد،  به خشونتمورالس را به شکل صلح جويانه در انتخابات بر کنار کند

اياالت متحده فرادستی خود را ھميشه از جانب ھر . يگانه راه اياالت متحده و طرفدارانش در کشور متوسل شدند

اياالت متحده بوليوی را  تحقير می کند به اين علت که .  بوده باشد در تھديد می بيند٥دولت سوسياليستی که موفق

 می ٧)TORR( و دولت گذرگاه مرکزی در طول راه آھن فرا اقيانوسی ٦ی نزديک به روسيهئوز ھمکار منطقه امر

اين داليل توضيح می دھد که چرا اياالت متحده می خواھد دولت بوليوی را برای . باشد که چين در نظر گرفته است

 توضيح ٨»قانون جنگ ترکيبی«مقالۀ ژيک خودش سر نگون کند، اين موضوع در يمالحظات سياسی و ژئو سترات

از ديدگاه (ی جنوبی امريکای التين و به ويژه امريکابايد گفت که بوليوی مانند اغلب کشورھای . داده شده است

ً قطبی شده است، عالوه بر اين) تاريخی و به ھمين گونه در حال حاضر که بين چپ و راست به شکل گسترده  قويا

 به ٩جمعيت بومی در جبھۀ چپ در مناطق کوھستانی غنی از ليتيوم. یئمنطقه  -ومیمصادف است با تفاوت ھای ق

  .سر می برند، در حالی که دو رگه ھا در جبھۀ راست و روی زمينھای پائينی غنی از گاز زندگی می کنند

                                                 
1 a annulé les résultats 

چگونه به مورالس اجازه داده است ) ؟(برای مترجم روشن نيست که مداخلۀ ديوان عالی انتخاباتی برای باطل اعالم کردن نتيجه : مترجم 
 احتماالً پاسخ آن شايد  درک مکانيسم اين رويداد را کدر می کند وجود دارد کهیک نکتۀ ابھامکه در انتخابات پيشين شرکت کند ؟ اين جا ي

   . يعنی لينک قيد شده در ذيل)؟(در مقالۀ مراجعه داده شده در باال موجود باشد 
html.181205052250163‐term‐fourth‐run‐morales‐court‐bolivia/2018/12/news/com.aljazeera.www://https  

 
ً يتقر مورالس اول دور در : مترجم  2  .آورد بدست رای درصد ١٠ اختالف درصد ٣٦ با مسا کارلوس و ءآرا درصد ٤٧ با با

3  Guerres Hybrides : l’Approche Adaptative Indirecte au Changement de Régime 
 نوع نيا از ميتوانی م را سلطان آقا ندا قتل سبز جنبش در مثالی برا. مبادا روزی برا شده رهيذخی ثانو طرح. ب طرحی نوع : مترجم  4

 .ميبدان ب طرح –ی بيترک جنگ در ترفندھا
5 État socialiste prospère 
6 partenaire régional proche de la Russie 
7État de transit central  
8 Loi de la guerre hybride 

تقريباً ھم زمان با مقالۀ حاضر منتشر خواھد » قانون جنگ ترکيبی. ١: جنگ ھای ترکيبی «: ترجمۀ فارسی اين مقاله زير عنوان : مترجم 
 .شد

9  hautes terres riches en lithium 
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  بستن راه

 ست، ھمانگونه که در  بسيج توده ھای مخرب با الھام از صرف و نحو جمعيت شناختی نسبتاً کار ساده ایۀدر نتيج

 در سراسر کشور به وقوع پيوست، يکشنبه، ١٠) OEA(ئی امريکاسازمان کشورھای » توصيۀ « ھفته ھای پيش از 

برای برگزاری يک انتخابات ديگر زيرا بر اساس محاسبات آنان، ادعا کردند که نمی توانيم نتايج نخستين دور را 

در شھر سانتا کروز که در حال » اپوزيسيون«  جامعۀ مدنی در دژ  رھبر١١لوئی فرناندو کاماچو. حسابرسی کنيم

 او ١٢به گفتۀ رويترز. در بوليوی ست در رأس اغتشاشات قرار دارد» خوان گوايدوی ونزوئالئی « تبديل شدن به 

ادۀ با اعتصاب و ايجاد سد در ج«، ».مؤسسات دولتی را فلج کنند و مرزھا را ببندند«ھوادارنش را فراخوانده تا 

بوليوی که کشوری محصور به خشکی ست، امروز با وضعيت پيش آمده در خطر قطع ارتباط با جھان . »شھرھا

خارج قرار گرفته، رويدادی که می تواند فوراً به بحران اقتصادی دامن بزند و اگر عبور و مرور مواد غذائی را 

 اين ھمان چيزی ست که پشتيبانان کاماچو در اياالت احتماالً . مخدوش کند به پی آمد ھای وخيم انسانی خواھد انجاميد

متحده خواھان آن ھستند، زيرا تمايالت مردم را راديکالتر از آنچه ھست تشديد می کند و سرانجام به جنگ داخلی 

از ھم اکنون عالمات و نشانه ھائی در کشور ديده می شود که به سوی چنين ورطه ای حرکت می . خواھد انجاميد

، به او رنگ قرمز پاشيدند، به زور ١٣يک شھردار زن  از حزب حاکم است» لنشاژ« جمله اين نشانه ھا از. کند

  .که به پليس واگذارش کنند موھايش را بريدند، بدنش را در خيابان به روی زمين کشيدند پيش از آن

  

  تبانی نظاميان

موضوعی که بی گمان خيانت به قانون  که در حل بحران کنونی شرکت نخواھند کرد، ١٤ نظاميان اعالم کردند

تصميم آنان در عدم مداخله برای پراکندن . اساسی ست که آنان را ملزم به حفظ نظم عمومی در کشور می داند

شورشگران به شکل ضمنی اين ظن را در ذھن ما تحريک می کند که سرويس ھای اطالعاتی اياالت متحده پيش از 

نفوذ کرده بودند، يعنی موضوعی که خيلی نگران ) ارتش(ه در اين مؤسسه آغاز اغتشاشاِت از پيش طراحی شد

» انقالب « کننده است زيرا به اين معنا خواھد بود که حتا اگر يک نفر خائن در صفوف نظاميان  به نام به اصطالح 

يه پردازی پوچ و اين يک نظر. يا بدتر از اين وجود داشته باشد، زندگی رئيس جمھور مورالس در خطر خواھد بود

ليس ھائی که نگھبان کاخ رياست جمھوری ھستند پستھای خود را ونيست، زيرا گزارش شده است که برخی از پ

ر رژيم پيوسته اند، ھمانگونه که برخی ھمکارانشان در جاھای ديگر به نام تعطيالت يي و به جنبش تغ١٥ترک کرده 

ای که رئيس جمھور مورالس  را واداشت تا در مورد کودتای آينده گونه ه پايان ھفته از انجام وظيفه کوتاھی کردند ب

  16.ھشدار دھد

  

  

                                                 
10  la « recommandation » de l’OEA soutenue par les États-Unis 
11 Luis Fernando Camancho 

 ليوک حقوقۀ نيزم در بارسلون، دانشگاه در ليتحص. کيکاتول ساله، ۴٠ ، ١٩٧٩ بروریف ١۵ متولد کاماچو فرناندوی لوئ : مترجم
 .مسا کارلوس دولت در رو انهيم راست سيرئ. ٢٠١٩ انتخابات در مورالس بيرق. دانشگاه استاد تاجر، ،یدعاو

12 selon Reuters 
13 une foule ait lynché une mairesse 
14 ont déclaré 
15 ont abandonné leurs postes 
16 un prochain coup d’État. 
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 بحران در پايتخت

در رويدادھای مصيبتبار پايان ھفته شورشگران به دفاتر تلويزيون و راديوی دولتی حمله کردند، و به اين ترتيب 

نظر ه شکل بی سابقه ای  وخيم است و بوضعيت در حال حاضر به . ل ابزار قدرت دولت را در اختيار گرفتندوکنتر

به سوی کاخ » شکل خاصی«می رسد که وخيمتر نيز خواھد شد در صورتی که کاماچو يک بار ديگر بخواھد به 

نامۀ استعفای از پيش «به راه بيندازد تا از  رئيس جمھور مورالس بخواھد که » راه پيمائی « رياست جمھوری 

ليس برای حفاظت از اقامتگاھش وين حساب که رئيس دولت ديگر نمی تواند روی پ کند، با اءرا امضا» نوشته شده

می تواند به زور او را متوقف کند ھمان گونه که توانست » اپوزيسيون«حساب کند، و با توجه به اين امر که چگونه 

  .به زور رسانه ھای دولتی را در تصرف بگيرد

ا در شھر  اگر مورالس مجبور به فرار باشد و دولتش ر

ديگری مستقر کند ھمان گونه که ھمقطار اکوادوری او در 

اوج اعتراضاتی که در ماه گذشته عليه او بر پا شده بود 

دست به چنين کاری زد، می تواند زمزمه ھائی را تغذيه 

از قدرت بر کنار » اردک لنگ « کند که بر اساس آن اين 

ناريو برای او خيلی مشکل است که از اين س. خواھد شد

جلوگيری کند به ويژه از ھنگامی که ارتش اعالم کرد که 

مداخله نخواھد کرد، زيرا اين امر به اين معنا ست که 

» نافرمانی« نيروھای مردد که ھنوز به قانون اساسی وفادارند و به حفاظت از رئيس جمھور متعھد باقی مانده اند به 

  . قامات ارشد ھستند که به دولت خيانت می کننداز مقامات ارشد متھم خواھند شد، ھر چند اين م

  

  کودتای نظامی، جدائی طلبی راست و سناريوی جنگ داخلی

طور قطع به کودتای نظامی و يا جنگ داخلی خواھد ه ھر گونه انشعاب يا شکاف آشکار در نيروھای نظامی تقريباً ب

وندد، ھمان گونه که می توانستيم انتظار داشته باشيم، زيرا پايگاه آخرين سناريو می تواند به وقوع بپي. انجاميد

دست آوردن حقوقشان ه اجتماعی رئيس جمھور مورالس به شکل گسترده از بوميان بوليوی تشکيل شده و برای ب

می قدرت را به زور تصاحب کند  اين خطر تھديدشان » اپوزيسيون«برای مبارزه آماده اند و با اين حساب که اگر 

  . کند که دستآوردھای اجتماعی سياسی تاريخی پانزده سال گذشتۀ خودشان را از دست بدھند

مناطق تحت ) Media Luna (١٧»نيمه ماه « در کوران بحران پيشين تھديد کرده بود که در » اپوزيسيون « 

ل پايتخت را ورحتا در صورت خيلی نامحتمل اگر رئيس جمھور مورالس کنت. نفوذش از دولت انشعاب می کند

با توجه . رو خواھد بوده دست گيرد، در اين سناريو پيوسته با مشکل خيلی ھولناک متحد کردن کشور روبه دوباره ب

در اپوزيسيون بخواھند » راست افراطی«به بُعد قومی اين بحراِن جنگ ترکيبی، نمی توانيم نديده بگيريم که اعضای 

ھای مرگ دست بزنند و پاکسازی قومی عليه ھواداران بومی رئيس جمھور با الھام از تاريخ به تشکيل اسکادران

                                                 
17 « Media Luna » 

    استان بوليوی۴گروھی از   - نا مديا لو: مترجم 
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ديکتاتور » « ستون پنجم « تواند آنان را به  که می» مديا لونا«مورالس را راه بيندازند، به ويژه در سناريوی 

  .متھم کنند» کمونيست 

  

  تأمالت نھائی 

که  حل شود، مگر اين» صلح آميز « ی به شکل ھيچ شانس واقعگرائی وجود ندارد که جنگ ترکيبی عليه بوليو

خود ه به پشتيبانی اياالت متحده از ريختن خون بيمی ب» اپوزيسيون «  بدھد، زيرا ءرئيس جمھور مورالس استعفا

ولی اگر . راه نمی دھد و برای دست يابی به قدرت ھر کاری را که در اين راه برايش ضروری باشد انجام می دھد

، نمی دانيم آيا ھواداران او که غالباً ) و چه زير فشار يا با مداخلۀ ارتش سرنگون شودءچه با استعفا (او بر کنار شود

که خودشان را برای دفاع از حقوقی که با مشقت در طول رياست  سادگی تسليم شوند يا اين ببومی ھستند خيلی

رود که حقوقشان توسط  م آن میدست آورده اند سازماندھی خواھند کرد، زيرا اکنون بيه جمھوری او ب

با توجه به ھمۀ عناصر و مسائل موجود، قابل درک است که رئيس جمھور مورالس . از بين برود» اپوزيسيون«

ً از حاکميت دولت خود و منافع مردمی که او را چھار بار به اين ھدف که نمايندۀ آنان باشد برگزيده اند دفاع  قويا

 »توصيۀ « . امری بدون پشتيبانی نيروھای مسلح کمتر از يک معجزه نخواھد بودکند، ولی کسب توفيق در چنين 

به پشتيبانی اياالت متحده برای برگزاری يک انتخابات ديگر تالشی ست برای ) OEA(ئیامريکاسازمان کشورھای 

به شکل  » توصيه ای« پيروزی او و برافروختن شعلۀ آتش قيام مجدد، زيرا پذيرش چنين » بی اعتبار سازی « 

بوده و توطئۀ اوليه را برای سرنگونی از راه » تقلبی«ضمنی به اين معنا خواھد بود که نخستين دور انتخابات 

به ھر شکلی که اين مسائل را . انتخابات را راه اندازی خواھد کرد، ھمان چيزی که ھواداران او را خشمگين می کند

  .پايان آن به دور استنگاه کنيم، جنگ ترکيبی عليه بوليوی ھنوز از 
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