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یش از پ جنگ ترکیبیپس از پیروزی قاطعانۀ رئیس جمهور مورالس در دور اول انتخابات در ماه گذشته، 
ایاالت  تالشهای سوسیالیستی بولیوی آخرین هدفولت طراحی شده علیه او و رهبران کشور آغاز شد،  د

وضعیت از چندین هفته پیش به سرعت از هم گسیخت تا جائی است. متحده برای تغییر رژیم در کشور 
ازمان س« توصیۀ » ودتای نظامی و یا جنگ داخلی خیلی نزدیک بنظر می رسید، به ویژه پس از که ک

خابات مجدد زیرا نتایج انت ایاالت متحده برای برگزاری انتخابات( به پشتیبانی OEAکشورهای آمریکائی )
 «. حسابرسی شود» ظاهراً نمی تواند  پیشین
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 بمب ساعتی بولیوی

رانی که به شکل علیه رهب پشتیبانی ایاالت متحدهبه  جنگ ترکیبیاگر  به نقطه ای رسیده است که بولیوی
 یوضعیت ادامه دهد، می تواند به بدترین بحران آمریکاگسیختن قانونی برگزیده شده اند به دموکراتیک و 

قاطعانۀ رئیس جمهور مورالس در نخستین دور انتخابات در ماه  یپیروز .جنوبی در تاریخ معاصر تبدیل شود
 بی ثبات سازیِ با نقشۀ قبلی که از سالها پیشگسترش رسمی « توجیه » نقطۀ آغازی بود برای گذشته 

تا در صورتی که قدیمی ترین رهبر آمریکای التین بخواهد برای چهارمین بار  در حال آماده سازی بود
اسی در سال برای تغییر قانون اس )مورالس( علیه ابتکار او بولیویائی ها برگزیده شود علیه او به کار بیافتد.

را در دسامبر  الی انتخابانی نتایجمجدد را به او بدهند، ولی دیوان عرأی دادند تا حق گزینش  2016
ظار داشت انت« اپوزیسیون»و در نتیجه مورالس توانست در آخرین انتخابات شرکت کند.  1باطل کرد 2018

، و پیشبینی کرده بودند 2جلوگیری از دومین دور را بدست نیاورد ضروری برایاختالف آرای  10% با که او
 .به کمی بعد موکول کنند شکست انتخاباتی او را تضمین که در این سناریو متحد شوند و

 مفاهیم بنیادی در جنگ ترکیبی

اقی جنگهای ترکیبی : رویکرد انطب» 2015تشریح شده در کتاب سال  بر اساس مبادی استراتژیک
حولی سیر ت گ نیابتی خود را با توجه به، ایاالت متحده با نرمش استراتژی جن3«غیرمستقیم در تغییر رژیم
می تواند در صورتی که ضروری باشد آن را به کار ببندد. طرح اولیه  4طرح نجات تطبیق می دهد، با داشتن

که چنین  ، ولی همانگونهاین بود که رئیس جمهور مورالس را به شکل صلح جویانه در انتخابات بر کنار کند
 ایاالت خشونت یگانه راه ایاالت متحده و طرفدارانش در کشور متوسل شدند. طرحی ممکن نشد،  به

. می بینددر تهدید بوده باشد  5موفقکه هر دولت سوسیالیستی  متحده فرادستی خود را همیشه از جانب
و دولت  6نزدیک به روسیهین علت که امروز همکار منطقه ای تحقیر می کند به ا  بولیوی را ایاالت متحده

این . در نظر گرفته است می باشد که چین 7(TORRگذرگاه مرکزی در طول راه آهن فرا اقیانوسی )

                                                           
1 a annulé les résultats 

باطل اعالم کردن نتیجه )؟( چگونه به مورالس اجازه داده است که در  مترجم : برای مترجم روشن نیست که مداخلۀ دیوان عالی انتخاباتی برای

احتماالً پاسخ آن شاید در مقالۀ  درک مکانیسم این رویداد را کدر می کند وجود دارد که یانتخابات پیشین شرکت کند ؟ این جا یک نکتۀ ابهام

  .یعنی لینک قید شده در ذیل )؟( باشد در باال موجود مراجعه داده شده

181205052250163.html-term-fourth-run-morales-court-https://www.aljazeera.com/news/2018/12/bolivia 

 

 درصدی را بدست آورد. 10اختالف  درصد 36درصد آرا و کارلوس مسا با  47 باتقریباً در دور اول مورالس مترجم :  2 

3  Guerres Hybrides : l’Approche Adaptative Indirecte au Changement de Régime 

ا آقا سلطان را می توانیم از این نوع ترفندها مترجم : نوعی طرح ب. طرح ثانوی ذخیره شده برای روز مبادا. برای مثال در جنبش سبز قتل ند 4 

 طرح ب بدانیم. –در جنگ ترکیبی 
5 État socialiste prospère 
6 partenaire régional proche de la Russie 
7État de transit central  

https://www.aljazeera.com/news/2018/12/bolivia-court-morales-run-fourth-term-181205052250163.html
https://www.aljazeera.com/news/2018/12/bolivia-court-morales-run-fourth-term-181205052250163.html
https://www.amazon.com/Hybrid-Wars-Indirect-Adaptive-Approach-ebook/dp/B014GA5SX8
https://www.thenation.com/article/economics-socialism-bolivia-evo/
https://www.globalresearch.ca/russias-bolivian-gambit-bold-economic-move/5683726
https://www.geopolitica.ru/en/article/south-american-geopolitics
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دالیل توضیح می دهد که چرا ایاالت متحده می خواهد دولت بولیوی را برای مالحظات سیاسی و ژئو 
توضیح داده شده است.  8«قانون جنگ ترکیبی»استراتژیک خودش سر نگون کند، این موضوع در مقالۀ 

اه تاریخی از دیدگیژه آمریکای جنوبی )باید گفت که بولیوی مانند اغلب کشورهای آمریکای التین و به و
بر اینکه بین چپ و راست به شکل گسترده  حاضر( قویاً قطبی شده است، عالوهو به همین گونه در حال 

منطقه ای. جمعیت بومی در جبهۀ چپ در مناطق کوهستانی غنی از -مصادف است با تفاوت های قومی
ها در جبهۀ راست و روی زمینهای پائینی غنی از گاز زندگی  به سر می برند، در حالی که دو رگه 9لیتیوم

 می کنند.

 بستن راه

همانگونه  ،در نتیجه بسیج توده های مخرب با الهام از صرف و نحو جمعیت شناختی نسبتاً کار ساده ای ست
در سراسر کشور به وقوع  10( OEAسازمان کشورهای آمریکائی )« توصیۀ » پیش از  که در هفته های

نمی توانیم  ه، ادعا کردند کبر اساس محاسبات آنان یک انتخابات دیگر زیرا برگزاری شنبه، برای، یکپیوست
در « اپوزیسیون» رهبر جامعۀ مدنی در دژ  11چولوئی فرناندو کامانتایج نخستین دور را حسابرسی کنیم. 

ر بولیوی ست در رأس د« ی ونزوئالئی خوان گوایدو» شهر سانتا کروز که در حال تبدیل شدن به 
را فلج کنند و مرزها مؤسسات دولتی »او هوادارنش را فراخوانده تا  12به گفتۀ رویترز اغتشاشات قرار دارد.

امروز  ،ست خشکیمحصور به کشوری  بولیوی که «.با اعتصاب و ایجاد سد در جادۀ شهرها»، «را ببندند.
جهان خارج قرار گرفته، رویدادی که می تواند فوراً به بحران  با وضعیت پیش آمده در خطر قطع ارتباط با

اقتصادی دامن بزند و اگر عبور و مرور مواد غذائی را مخدوش کند به پی آمد های وخیم انسانی خواهد 
انجامید. احتماالً این همان چیزی ست که پشتیبانان کاماچو در ایاالت متحده خواهان آن هستند، زیرا 

به جنگ داخلی خواهد انجامید. از هم  سرانجام و از آنچه هست تشدید می کندرادیکالتر را مردم تمایالت 
مله از جاکنون عالمات و نشانه هائی در کشور دیده می شود که به سوی چنین ورطه ای حرکت می کند. 

موهایش را ند، به زور ، به او رنگ قرمز پاشید13است یک شهردار زن  از حزب حاکم« لنشاژ»این نشانه ها 
 روی زمین کشیدند پیش از آنکه به پلیس واگذارش کنند.به را در خیابان بریدند، بدنش 

                                                           
8 Loi de la guerre hybride 

 تقریباً هم زمان با مقالۀ حاضر منتشر خواهد شد.« . قانون جنگ ترکیبی1جنگ های ترکیبی : »مترجم : ترجمۀ فارسی این مقاله زیر عنوان : 
9  hautes terres riches en lithium 
10  la « recommandation » de l’OEA soutenue par les États-Unis 
11 Luis Fernando Camancho 

ساله، کاتولیک. تحصیل در دانشگاه بارسلون، در زمینۀ حقوق وکیل دعاوی، تاجر،  40،  1979فوریه  15متولد  کاماچو مترجم : لوئی فرناندو

 . رئیس راست میانه رو در دولت کارلوس مسا.2019استاد دانشگاه. رقیب مورالس در انتخابات 
12 selon Reuters 
13 une foule ait lynché une mairesse 

https://orientalreview.org/2016/03/04/hybrid-wars-1-the-law-of-hybrid-warfare/
https://www.globalresearch.ca/heres-why-the-us-wants-to-break-bolivia-to-bits-with-hybrid-war/5542595
https://sputniknews.com/latam/201911101077270747-oas-recommends-another-election-as-it-cannot-verify-bolivia-20-oct-vote-result/
https://www.reuters.com/article/us-bolivia-election-protests/bolivian-opposition-leader-calls-for-radical-strike-action-blockades-idUSKBN1XE1V7
https://www.telesurenglish.net/news/Bolivian-Opposition-Protesters-Attack-Socialist-Mayor-20191107-0003.html
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 تبانی نظامیان

در حل بحران کنونی شرکت نخواهند کرد، موضوعی که بی گمان خیانت به که  14م کردندنظامیان اعال 
تصمیم آنان در عدم مداخله  قانون اساسی ست که آنان را ملزم به حفظ نظم عمومی در کشور می داند.

برای پراکندن شورشگران به شکل ضمنی این ظن را در ذهن ما تحریک می کند که سرویس های 
از پیش طراحی شده در این مؤسسه )ارتش( نفوذ کرده  اطالعاتی ایاالت متحده پیش از آغاز اغتشاشاتِ

ن در خواهد بود که حتا اگر یک نفر خائبودند، یعنی موضوعی که خیلی نگران کننده است زیرا به این معنا 
یا بدتر از این وجود داشته باشد، زندگی رئیس جمهور « انقالب » صفوف نظامیان  به نام به اصطالح 

مورالس در خطر خواهد بود. و این یک نظریه پردازی پوچ نیست، زیرا گزارش شده است که برخی از پلیس 
و به جنبش تغییر رژیم پیوسته  15پستهای خود را ترک کرده  هستندهائی که نگهبان کاخ ریاست جمهوری 

اند، همانگونه که برخی همکارانشان در جاهای دیگر به نام تعطیالت پایان هفته از انجام وظیفه کوتاهی 
 .16دتا در مورد کودتای آینده هشدار دهکردند بگونه ای که رئیس جمهور مورالس  را واداشت 

 بحران در پایتخت

مصیبتبار پایان هفته شورشگران به دفاتر تلویزیون و رادیوی دولتی حمله کردند، و به این  دهایرویدادر 
وضعیت در حال حاضر به شکل بی سابقه ای  وخیم  ترتیب کنترل ابزار قدرت دولت را در اختیار گرفتند.

کل ش»بخواهد به است و بنظر می رسد که وخیمتر نیز خواهد شد در صورتی که کاماچو یک بار دیگر 
هد رالس بخواندازد تا از  رئیس جمهور موبه راه بیا« راه پیمائی » به سوی کاخ ریاست جمهوری « خاصی

را امضا کند، با این حساب که رئیس دولت دیگر نمی تواند روی « نامۀ استعفای از پیش نوشته شده»که 
تواند به  می« اپوزیسیون»امر که چگونه پلیس برای حفاظت از اقامتگاهش حساب کند، و با توجه به این 

 زور او را متوقف کند همان گونه که توانست به زور رسانه های دولتی را در تصرف بگیرد.

                                                           
14 ont déclaré 
15 ont abandonné leurs postes 
16 un prochain coup d’État. 

https://www.reuters.com/article/us-bolivia-election/bolivia-military-says-wont-confront-the-people-as-pressure-on-morales-builds-idUSKBN1XJ0A2
https://sputniknews.com/latam/201911101077268646-bolivia-police-guarding-presidential-palace-abandon-post-to-join-protesters---report/
https://www.dw.com/en/bolivia-morales-warns-of-coup-detat-over-police-mutiny/a-51180165
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اگر مورالس مجبور به فرار باشد و دولتش را در شهر دیگری مستقر کند همان گونه که همقطار اکوادوری  
هائی  می تواند زمزمهاو بر پا شده بود دست به چنین کاری زد،  او در اوج اعتراضاتی که در ماه گذشته علیه

ت ی مشکل اسرت بر کنار خواهد شد. برای او خیلاز قد« اردک لنگ » د که بر اساس آن این را تغذیه کن
ی که ارتش اعالم کرد که مداخله نخواهد کرد، زیرا این ریو جلوگیری کند به ویژه از هنگامکه از این سنا

ن معنا ست که نیروهای مردد که هنوز به قانون اساسی وفادارند و به حفاظت از رئیس جمهور امر به ای
از مقامات ارشد متهم خواهند شد، هر چند این مقامات ارشد هستند « نافرمانی » متعهد باقی مانده اند به 

 که به دولت خیانت می کنند. 

 کودتای نظامی، جدائی طلبی راست و سناریوی جنگ داخلی

هر گونه انشعاب یا شکاف آشکار در نیروهای نظامی تقریباً بطور قطع به کودتای نظامی و یا جنگ داخلی 
آخرین سناریو می تواند به وقوع بپیوندد، همان گونه که می توانستیم انتظار داشته باشیم، خواهد انجامید. 

دست بولیوی تشکیل شده و برای بزیرا پایگاه اجتماعی رئیس جمهور مورالس به شکل گسترده از بومیان 
قدرت را به زور تصاحب کند  « اپوزیسیون»آوردن حقوقشان برای مبارزه آماده اند، و با این حساب که اگر 

این خطر تهدیدشان می کند که دستآوردهای اجتماعی سیاسی تاریخی پانزده سال گذشتۀ خودشان را از 
  دست بدهند.

( مناطق Media Luna) 17«نیمه ماه »  در یشین تهدید کرده بود کهدر کوران بحران پ« اپوزیسیون » 
تحت نفوذش از دولت انشعاب می کند. حتا در صورت خیلی نامحتمل اگر رئیس جمهور مورالس کنترل 

با مشکل خیلی هولناک متحد کردن کشور روبرو پیوسته در این سناریو پایتخت را دوباره بدست گیرد، 
راست »جنگ ترکیبی، نمی توانیم ندیده بگیریم که اعضای  با توجه به بُعد قومی این بحرانِ خواهد بود.

                                                           
17 « Media Luna » 

  استان بولیوی  4گروهی از   -مترجم : مدیا لونا 
  

https://nacla.org/article/bolivia's-separatist-movement
https://reseauinternational.net/wp-content/uploads/2019/11/5-7.jpg
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سازی د و پاکنهای مرگ دست بزنلهام از تاریخ به تشکیل اسکادراند با اندر اپوزیسیون بخواه« افراطی
ه ک« مدیا لونا»، به ویژه در سناریوی یس جمهور مورالس را راه بیاندازندقومی علیه هواداران بومی رئ

 متهم کنند.« دیکتاتور کمونیست « » ستون پنجم » د آنان را به توان می

 تأمالت نهائی 

شود، مگر  حل« صلح آمیز » هیچ شانس واقعگرائی وجود ندارد که جنگ ترکیبی علیه بولیوی به شکل 
ختن خون متحده از ری به پشتیبانی ایاالت« اپوزیسیون » اینکه رئیس جمهور مورالس استعفا بدهد، زیرا 

را که در این راه برایش ضروری باشد انجام  یبیمی بخود راه نمی دهد و برای دست یابی به قدرت هر کار
می دهد. ولی اگر او بر کنار شود )چه با استعفا و چه زیر فشار یا با مداخلۀ ارتش سرنگون شود(، نمی دانیم 

به سادگی تسلیم شوند یا اینکه خودشان را برای دفاع از حقوقی  آیا هواداران او که غالباً بومی هستند خیلی
که با مشقت در طول ریاست جمهوری او بدست آورده اند سازماندهی خواهند کرد، زیرا اکنون بیم آن 

. با توجه به همۀ عناصر و مسائل موجود، قابل درک از بین برود« اپوزیسیون»توسط حقوقشان  رود که می
این هدف  هار بار بهور مورالس قویاً از حاکمیت دولت خود و منافع مردمی که او را چاست که رئیس جمه

نیروهای  ون پشتیبانیبدیده اند دفاع کند، ولی کسب توفیق در چنین امری که نمایندۀ آنان باشد برگز
( به پشتیبانی OEAسازمان کشورهای آمریکائی)» توصیۀ . » مسلح کمتر از یک معجزه نخواهد بود

و و پیروزی ا« بار سازی بی اعت» یاالت متحده برای برگزاری یک انتخابات دیگر تالشی ست برای ا
 به شکل ضمنی به این معنا خواهد« توصیه ای » برافروختن شعلۀ آتش قیام مجدد، زیرا پذیرش چنین 

را راه اندازی  خاباتتوطئۀ اولیه را برای سرنگونی از راه انت بوده و« تقلبی»بود که نخستین دور انتخابات 
به هر شکلی که این مسائل را نگاه کنیم، خواهد کرد، همان چیزی که هواداران او را خشمگین می کند. 

 جنگ ترکیبی علیه بولیوی هنوز از پایان آن به دور است.

Andrew Korybko 
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