
 
 
 
 

  برزيل، دموكراسي نظامي شده

ير بولسونارو، نظامي ها در دولت و نيز دستگاه هاي اداري برزيل 

حكومت و ژنرال ها موجب رواج 

اما، نظامي هاي ارشدي كه سكان را در دست 
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ي ئماه مارس گذشته، روساي نيروهاي هوايي، زميني و دريا

ير ئجمهوري خا رئيسنظامي ها  

تيتر روزنامه  مارس ٣١اين ترتيب، در 

مقاومت «بر » استادو دوسائوپولو«

يك هفته پيش از آن، .  تأكيد مي كرد

مردم براي دفاع از دموكراسي و آزادي مي توانند روي 

منظور او اين بود كه مردم مي توانند با مقررات تعيين شده توسط برخي از 

كه  اما اين بار، به تأييد مطبوعات برزيل،

ژنرال بلندپايه نشان مي داد  ٣مطبوعات بين المللي نيز آن را بازتاب مي دهند، زخم عميق بود و استعفاي 

هم نتيجه گيري كرد » والور«روزنامه اقتصادي 

  .»)٢(ود ندارد 

: به نظر كريستف هاريگ، پژوهشگر دانشگاه هلموت اشميت در هامبورگ

يقين است كه نظامي ها تماس خود با مطبوعات را تقويت كرده اند تا حرف هايشان توسط آنها انتشار يابد، 

هدف عمليات ارتباطي نظامي هاي 

ارشد، چنان كه ظاهرا نيز پيدا است، اين است كه خود ضامن دموكراسي بوده و سرنخ نخبگان سياسي را در 

مود شيريو، تاريخ دان فرانسوي 

جمهوري و نظامي ها وجود  رئيس

دارد، اما نظامي ها اكنون قدرت را در دست دارند و بيش از هميشه به سياست روآورده و به هيچ وجه قصد 

  .جمهوري بولسونارو نمي ربايد
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ماه مارس گذشته، روساي نيروهاي هوايي، زميني و دريا ٣٠در .  حكايت يك سوء تفاهم بزرگ است

 به نظر ايشان: مطبوعات ابراز شادماني كردند.  برزيل به اتفاق استعفا دادند

اين ترتيب، در  به.  را رها كرده اند -كه مورد انتقاد و شماتت آنها است

«بود و رقيب عمده اش، روزنامه » مأموريت انجام شده

تأكيد مي كرد) ١(» ستاد مشترك ارتش دربرابر خواسته  هاي مستبدانه بولسونارو

مردم براي دفاع از دموكراسي و آزادي مي توانند روي «: كيد كرده بود كهجمهوري به هوادارانش تأ

منظور او اين بود كه مردم مي توانند با مقررات تعيين شده توسط برخي از .  »نيروهاي مسلح حساب كنند

اما اين بار، به تأييد مطبوعات برزيل،.  مخالفت كنند ١٩-استانداران درمورد مقابله با فراگيري كوويد

مطبوعات بين المللي نيز آن را بازتاب مي دهند، زخم عميق بود و استعفاي 

روزنامه اقتصادي .  كه نظامي ها نمي گذارند قوه مجريه رفتار آنها را تعيين كند

ود ندارد سياست بازي در نيروهاي نظامي وج هيچ خطر

به نظر كريستف هاريگ، پژوهشگر دانشگاه هلموت اشميت در هامبورگ.  واقعيت كامال چيز ديگري است

يقين است كه نظامي ها تماس خود با مطبوعات را تقويت كرده اند تا حرف هايشان توسط آنها انتشار يابد، 

هدف عمليات ارتباطي نظامي هاي .  »كم است اما با توجه به واقعيت ها، احتمال انجام چنين كاري خيلي

ارشد، چنان كه ظاهرا نيز پيدا است، اين است كه خود ضامن دموكراسي بوده و سرنخ نخبگان سياسي را در 

مود شيريو، تاريخ دان فرانسوي .  انتقاد كنند» ديوانگي بولسونارويي ها«از  دست داشته و از طريق رسانه ها

رئيسدرواقع، برخي عدم توافق ها بين «: مي نويسد متخصص امور نظامي برزيل

دارد، اما نظامي ها اكنون قدرت را در دست دارند و بيش از هميشه به سياست روآورده و به هيچ وجه قصد 

جمهوري بولسونارو نمي ربايد رئيساين امر خواب را از چشمان .  »سمت هاي خود را ترك كنند
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حكايت يك سوء تفاهم بزرگ است

برزيل به اتفاق استعفا دادند

كه مورد انتقاد و شماتت آنها است – بولسونارو 

مأموريت انجام شده» «فولها دو سائوپولو«

ستاد مشترك ارتش دربرابر خواسته  هاي مستبدانه بولسونارو

جمهوري به هوادارانش تأ رئيس

نيروهاي مسلح حساب كنند

استانداران درمورد مقابله با فراگيري كوويد

مطبوعات بين المللي نيز آن را بازتاب مي دهند، زخم عميق بود و استعفاي 

كه نظامي ها نمي گذارند قوه مجريه رفتار آنها را تعيين كند

هيچ خطر«كه در حال حاضر 

  

واقعيت كامال چيز ديگري است

يقين است كه نظامي ها تماس خود با مطبوعات را تقويت كرده اند تا حرف هايشان توسط آنها انتشار يابد، «

اما با توجه به واقعيت ها، احتمال انجام چنين كاري خيلي

ارشد، چنان كه ظاهرا نيز پيدا است، اين است كه خود ضامن دموكراسي بوده و سرنخ نخبگان سياسي را در 

دست داشته و از طريق رسانه ها

متخصص امور نظامي برزيل

دارد، اما نظامي ها اكنون قدرت را در دست دارند و بيش از هميشه به سياست روآورده و به هيچ وجه قصد 

سمت هاي خود را ترك كنند ندارند



 
 
 
 

بازهم تهديد مي كرد كه جمهوري 

گفتمان هايي كه ارتش را در حد قهرمان دموكراسي باال مي برد، در برزيل امري تكراري و شناخته شده 

بود كه موجب استقرار ديكتاتوري براي 

در همه پادگان هاي سال شد، به طور سنتي فرصتي براي صدور بيانيه هاي وزارت دفاع بود كه 

كه سلفش دو روز پيشتر با يك ترميم كابينه توسط 

سال پيش، نيروهاي مسلح به مسئوليت خود درمورد حفظ 

در آن .  »ز آنها برخورداريم عمل كردند

 رئيسزمان، دستاويز تهديد كمونيستي بود، امروز اين كار، چنان كه ژنرال ذخيره پائولو شاگاس، هوادار 

ازدست رفتن ارزش هايي كه ارتش ملزم است در كنار 

نيستند، اما در آن نقش كليدي بازي 

يز ايناسيو لوال داسيلوا از ئموضع گيري آنها درمورد كنار زدن آقاي لو
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جمهوري  رئيس، كه قرار بود همه چيز را تغيير دهدسه هفته پس از استعفاهايي 

  ).٣(را براي مقابله با استانداران نافرمان اعزام مي كند 

گفتمان هايي كه ارتش را در حد قهرمان دموكراسي باال مي برد، در برزيل امري تكراري و شناخته شده 

بود كه موجب استقرار ديكتاتوري براي  ١٩٦٤مارس همين امسال، كه سالگرد كودتاي نظامي 

سال شد، به طور سنتي فرصتي براي صدور بيانيه هاي وزارت دفاع بود كه 

كه سلفش دو روز پيشتر با يك ترميم كابينه توسط  – امسال وزير جديد دفاع 

سال پيش، نيروهاي مسلح به مسئوليت خود درمورد حفظ  ٥٧«: چنين اعالم كرد -

ز آنها برخورداريم عمل كردندآرامش در كشور و تضمين آزادي هاي دموكراتيكي كه امروز ما ا

زمان، دستاويز تهديد كمونيستي بود، امروز اين كار، چنان كه ژنرال ذخيره پائولو شاگاس، هوادار 

ازدست رفتن ارزش هايي كه ارتش ملزم است در كنار «و » مبارزه عليه فساد«جمهوري مي گويد، به نام 

  .ورت مي گيردص» آقاي بولسونارو آنها را حفظ كند

  »يتي ها

نيستند، اما در آن نقش كليدي بازي به قدرت ) ٤(مسئول دستيابي آقاي بولسونارو 

موضع گيري آنها درمورد كنار زدن آقاي لو) نو كارآمدتري
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سه هفته پس از استعفاهايي 

را براي مقابله با استانداران نافرمان اعزام مي كند » ارتش خود«

  

گفتمان هايي كه ارتش را در حد قهرمان دموكراسي باال مي برد، در برزيل امري تكراري و شناخته شده 

مارس همين امسال، كه سالگرد كودتاي نظامي  ٣١در .  است

سال شد، به طور سنتي فرصتي براي صدور بيانيه هاي وزارت دفاع بود كه  ٢٠مدت 

امسال وزير جديد دفاع .  كشور خوانده مي شود

-بولسوناروبركنار شده بود

آرامش در كشور و تضمين آزادي هاي دموكراتيكي كه امروز ما ا

زمان، دستاويز تهديد كمونيستي بود، امروز اين كار، چنان كه ژنرال ذخيره پائولو شاگاس، هوادار 

جمهوري مي گويد، به نام 

آقاي بولسونارو آنها را حفظ كند

  

  

يتي هائطبقه ها«ارتقاء 

  

مسئول دستيابي آقاي بولسونارو تنها نيروهاي مسلح  

و كارآمدتري(مهم ترين .  كرده اند



 
 
 
 

.  بود و اين درحالي بود كه نظرسنجي ها او را برنده معرفي مي كرد

جمهوري  رئيس، در آستانه صدور يك حكم قطعي دادگاه عالي در مورد عملكرد 

ارتش، ژنرال ادواردو ويالس بوآس كشور را به مداخله 

يت با موافقت همه ئاكنون مي دانيم كه اين تو

از او به  ٢٠١٩ مقامات ارتش نگاشته شده بود و ازاين رو تنها نشان دهنده نظر افسري كه بولسونارو در سال

درمورد نظامياني كه حساب ) 

نظامي در اين زمينه فعال بودند و 

 ٢٠١٨ يت داراي ماهيت سياسي بين آوريل

اين فعاليت كه به طور عادي براي نظامي ها ممنوع است و نيز فعاليت در 

ضور نظامي هاي بلندپايه، زماني كه قهرمانشان انتخاب شد، در سطحي بي سابقه در دستگاه هاي اداري ح

ديوان عالي «بنابر يك گزارش .  

نظامي كه بيش از نيمي از آنها شاغل بودند، تصدي 

، هنگامي كه خانم ٢٠١٦ل در سا

و در اين مدت تعداد كاركنان دولت هم افزايش نيافته 

 رئيس» لوال«.  روندي مداوم داشت

را بركنار كرد ولي هيچ ژنرالي براي انتقاد از 

خانم روسف كه .  دولت درمورد سياست آن، به ويژه درباره تعيين حدود براي زمين هاي بوميان تنبيه نشد

در » صلح آميز«در قدرت بود، شركت نظامي ها در امور سياسي را به مأموريت هاي 
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بود و اين درحالي بود كه نظرسنجي ها او را برنده معرفي مي كرد ٢٠١٨كارزار انتخابات رياست جمهوري 

، در آستانه صدور يك حكم قطعي دادگاه عالي در مورد عملكرد ٢

ارتش، ژنرال ادواردو ويالس بوآس كشور را به مداخله وقت  رئيسپيشين براي اجتناب از زنداني شدن، 

اكنون مي دانيم كه اين تو.  تهديد كرد» لوال«نظامي درصورت صدور حكم به نفع 

مقامات ارتش نگاشته شده بود و ازاين رو تنها نشان دهنده نظر افسري كه بولسونارو در سال

) ٦(بنابر تحقيقي   .نام برد نبود» )٥(ن اصلي انتخابش 

نظامي در اين زمينه فعال بودند و  ١١٥يتر ژنرال ويالس بوآس را دنبال مي كردند، دستكم 

يت داراي ماهيت سياسي بين آوريلئتو ٣٤٢٧هزار تن نيزآنها را دنبال مي كردند و 

اين فعاليت كه به طور عادي براي نظامي ها ممنوع است و نيز فعاليت در .  منتشر كردند

  .كارزار انتخاباتي به نفع آقاي بولسونارو، با مجازات چنداني روبرو نشد

نظامي هاي بلندپايه، زماني كه قهرمانشان انتخاب شد، در سطحي بي سابقه در دستگاه هاي اداري ح

.  چنين حضوري حتي در دوران ديكتاتوري نظامي هم سابقه نداشت

نظامي كه بيش از نيمي از آنها شاغل بودند، تصدي  ٦١٥٠، بيش از ٢٠٢٠يه ئ، در ژو

در سا.  سمت هايي را داشتند كه معموال به عهده غيرنظاميان گذاشته مي شود

و در اين مدت تعداد كاركنان دولت هم افزايش نيافته ( تن بود ٢٩٥٧ديلما روسف در قدرت بود، اين تعداد 

روندي مداوم داشت) ، چپPT(ارتقاء مقام نظامي ها در دوره قدرت حزب كارگر 

را بركنار كرد ولي هيچ ژنرالي براي انتقاد از  نخستين وزير دفاع خود) ٢٠٠٣ 

دولت درمورد سياست آن، به ويژه درباره تعيين حدود براي زمين هاي بوميان تنبيه نشد

در قدرت بود، شركت نظامي ها در امور سياسي را به مأموريت هاي 
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كارزار انتخابات رياست جمهوري 

٢٠١٨آوريل  ٤در توييتر، 

پيشين براي اجتناب از زنداني شدن، 

نظامي درصورت صدور حكم به نفع 

مقامات ارتش نگاشته شده بود و ازاين رو تنها نشان دهنده نظر افسري كه بولسونارو در سال

ن اصلي انتخابش واليكي از مسئ«عنوان 

يتر ژنرال ويالس بوآس را دنبال مي كردند، دستكم ئكاربري تو

هزار تن نيزآنها را دنبال مي كردند و  ٦٧٠نزديك به 

منتشر كردند ٢٠١٩و آوريل 

كارزار انتخاباتي به نفع آقاي بولسونارو، با مجازات چنداني روبرو نشد

  

نظامي هاي بلندپايه، زماني كه قهرمانشان انتخاب شد، در سطحي بي سابقه در دستگاه هاي اداري ح

چنين حضوري حتي در دوران ديكتاتوري نظامي هم سابقه نداشت.  يافتند

، در ژو)TCU(»  محاسبات

سمت هايي را داشتند كه معموال به عهده غيرنظاميان گذاشته مي شود

ديلما روسف در قدرت بود، اين تعداد 

ارتقاء مقام نظامي ها در دوره قدرت حزب كارگر ).  بود

 -٢٠١٠(جمهوري پيشين 

دولت درمورد سياست آن، به ويژه درباره تعيين حدود براي زمين هاي بوميان تنبيه نشد

در قدرت بود، شركت نظامي ها در امور سياسي را به مأموريت هاي  ٢٠١٦تا  ٢٠١١از 



 
 
 
 

و بازي  ٢٠١٤ويژه در طول عمليات امنيتي مربوط به جام جهاني فوتبال سال 

ي رسيد كه اكنون مسئوليت هايي كه به عهده نظامي ها گذاشته شده اهميتي بيشتر يافته 

تحت  ٤٦موسسه از مجموع  

.  مهم ترين اين موسسه ها، شركت نفت و گاز پتروبراس است

تعداد نظاميان حاضر «: مارسيال سوآرز، استاد روابط بين المللي دانشگاه فدرال فولمينز ريودوژانيرو مي گويد

مي  "رژيم نظامي"يي است كه حكومت برزيل آن را يك 

در واقع، درحال حاضر من هيچ دموكراسي اي را سراغ ندارم كه اين همه بلندپايه نظامي در مشاغل 

ه هيچ وجه تصادفي به نظر آدريانا آپارسيدا ماركز، پژوهشگر مسايل دفاعي در دانشگاه فدرال ريودوژانيرو، ب

مقام  ٧.  زمام امور كشور را در دست دارد

مأموريت «بلندپايه نظامي ذخيره، كه امروز تصدي مشاغل عالي در برازيليا را به عهده دارند، بخشي از 

هستند كه تحت فرماندهي برزيل از سال 

يكي از هدف هاي اين مآموريت 

اما، اين مأموريت .  اجتناب از سياست بازي نيروهاي مسلح، با دور كردن آنها از صحنه سياست كشور بود

زمان ملل متحد به آنها محول كرده بود، نه فقط نظامي بلكه 
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ويژه در طول عمليات امنيتي مربوط به جام جهاني فوتبال سال  حلبي آبادهاي ريودوژانيرو، به

  ).٧(كاهش داد 

ي رسيد كه اكنون مسئوليت هايي كه به عهده نظامي ها گذاشته شده اهميتي بيشتر يافته 

 ١٦رند و را افسران به عهده دا ٢٣وزارت خانه از مجموع 

مهم ترين اين موسسه ها، شركت نفت و گاز پتروبراس است.  نظامي ها اداره مي شود

مارسيال سوآرز، استاد روابط بين المللي دانشگاه فدرال فولمينز ريودوژانيرو مي گويد

يي است كه حكومت برزيل آن را يك الدر دستگاه هاي اداري برزيل بيش از ونزوئ

در واقع، درحال حاضر من هيچ دموكراسي اي را سراغ ندارم كه اين همه بلندپايه نظامي در مشاغل 

  .»باالي آن حضور داشته باشند

به نظر آدريانا آپارسيدا ماركز، پژوهشگر مسايل دفاعي در دانشگاه فدرال ريودوژانيرو، ب

زمام امور كشور را در دست دارد -چنان كه از آن نام برده مي شود -» 

بلندپايه نظامي ذخيره، كه امروز تصدي مشاغل عالي در برازيليا را به عهده دارند، بخشي از 

هستند كه تحت فرماندهي برزيل از سال ) Minustah(» يتيئسازمان ملل متحد براي تأمين ثبات در ها

يكي از هدف هاي اين مآموريت «: اين پژوهشگر توضيح مي دهد كه.  كار كرده است

اجتناب از سياست بازي نيروهاي مسلح، با دور كردن آنها از صحنه سياست كشور بود

زمان ملل متحد به آنها محول كرده بود، نه فقط نظامي بلكه درست نتيجه معكوس داد، زيرا وظايفي كه سا
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حلبي آبادهاي ريودوژانيرو، به

كاهش داد  ٢٠١٦هاي المپيك 

  

ي رسيد كه اكنون مسئوليت هايي كه به عهده نظامي ها گذاشته شده اهميتي بيشتر يافته ئاين امر به جا

وزارت خانه از مجموع  ٧تصدي .  است

نظامي ها اداره مي شودكنترل دولت توسط 

مارسيال سوآرز، استاد روابط بين المللي دانشگاه فدرال فولمينز ريودوژانيرو مي گويد

در دستگاه هاي اداري برزيل بيش از ونزوئ

در واقع، درحال حاضر من هيچ دموكراسي اي را سراغ ندارم كه اين همه بلندپايه نظامي در مشاغل .  خواند

باالي آن حضور داشته باشند

  

به نظر آدريانا آپارسيدا ماركز، پژوهشگر مسايل دفاعي در دانشگاه فدرال ريودوژانيرو، ب

» يتيئطبقه ها«نيست كه 

بلندپايه نظامي ذخيره، كه امروز تصدي مشاغل عالي در برازيليا را به عهده دارند، بخشي از 

سازمان ملل متحد براي تأمين ثبات در ها

كار كرده است ٢٠١٧تا  ٢٠٠٤

اجتناب از سياست بازي نيروهاي مسلح، با دور كردن آنها از صحنه سياست كشور بود

درست نتيجه معكوس داد، زيرا وظايفي كه سا

  .»سياسي نيز بود

  



 
 
 
 

، درحالي كه با انتقادهايي از )٨

اين ي خدمت به كشور خود كار مي كردند، 

فرصتي مناسب براي آقاي بولسونارو بود، كه بخاطر نداشتن يك حزب سياسي معتبر، نياز شديد به كاركناني 

براي گماردن در سمت هاي دولتي داشت و چنان كه خوائو مارتينز فيلهو، استاد علوم اجتماعي دانشگاه 

كمتر از «): ٩(دآوري مي كند 

بلندپايگان .  ك دهه است كه نظامي ها به شكل راهبردي درپي دستيابي به مدارج باالي اداري هستند

برال نظامي آموزش جاري اداري، ارتباطاتي و مديريتي خود را، به ويژه در دو مدرسه اصلي اقتصاد لي

نرال ذخيره ژ.  تخابات محلي و فدرال بوده ايم

راه بازكردن براي نظامي ها براي برزيل خوب است، زير آنها كارآمد 

رقانوني اي كه دنياي سياست و موسسه هاي 

تاتوري نظامي كرا به هم پيوند مي دهد و رسوايي هاي آن از زمان دي

نسل .  آنها مي خواهند به حرفه خود نيز خدمت كنند

خود را در شمار نخبگان ملت مي 

شايد به اين خاطر .  »درواقع، اين نسل خواستار سهم خود از سفره گسترده منابع و درآمدها است

در ): ١٠(است كه ديدگاه اين نسل درمورد مسايل اقتصادي خيلي آزادتر از ديدگاه پيشينيان خود است 

ادواردو .  لسونارو، روابط نظامي ها با وزير اقتصاد خيلي ليبرال، پائولو گوئدس در سطح عالي است

آنها تدارك خصوصي سازي «: 

و به درمعرض  ده اندهاي مهمي از جمله موسسه انرژي الكتروبراس و زيرساخت هاي حمل و نقل را دي
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٨(را موفقيت آميز مي دانند مأموريت كه نظامي هاي برزيل آن 

ي خدمت به كشور خود كار مي كردند، يتي روبرو بود كه برائجمله از سوي سازمان هاي غيردولتي ها

فرصتي مناسب براي آقاي بولسونارو بود، كه بخاطر نداشتن يك حزب سياسي معتبر، نياز شديد به كاركناني 

براي گماردن در سمت هاي دولتي داشت و چنان كه خوائو مارتينز فيلهو، استاد علوم اجتماعي دانشگاه 

دآوري مي كند ياكه اثري درمورد ارتش و بحران كنوني كشور نوشته 

ك دهه است كه نظامي ها به شكل راهبردي درپي دستيابي به مدارج باالي اداري هستند

نظامي آموزش جاري اداري، ارتباطاتي و مديريتي خود را، به ويژه در دو مدرسه اصلي اقتصاد لي

  .  ددم كابرال تكميل مي كنن بنيادهاي گتوليو وارگاس و

تخابات محلي و فدرال بوده ايم، شاهد افزايش شمار نامزدهاي نظامي در ان

راه بازكردن براي نظامي ها براي برزيل خوب است، زير آنها كارآمد «: آلسيو ييهايرو سوتو تأييد مي كند كه

رقانوني اي كه دنياي سياست و موسسه هاي به نظر مي آيد كه او روابط پنهاني و غي

را به هم پيوند مي دهد و رسوايي هاي آن از زمان دي) BTP(ساختماني و كارهاي دولتي  

آنها مي خواهند به حرفه خود نيز خدمت كنند«: شيريو مي گويد.  را فراموش كرده است

خود را در شمار نخبگان ملت مي د كه با آن بدرفتاري شده، درحالي كه جديد بلندپايگان نظامي فكر مي كن

درواقع، اين نسل خواستار سهم خود از سفره گسترده منابع و درآمدها است

است كه ديدگاه اين نسل درمورد مسايل اقتصادي خيلي آزادتر از ديدگاه پيشينيان خود است 

لسونارو، روابط نظامي ها با وزير اقتصاد خيلي ليبرال، پائولو گوئدس در سطح عالي است

: كوستا پينتو، استاد اقتصاد در دانشگاه فدرال ريودوژانيرو يادآور مي شود كه

هاي مهمي از جمله موسسه انرژي الكتروبراس و زيرساخت هاي حمل و نقل را دي

  .»براس و منابع نفتي خيلي عالقه دارندوفروش گذاردن پااليشگاه هاي پتر
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مأموريت كه نظامي هاي برزيل آن  از اين پس

جمله از سوي سازمان هاي غيردولتي ها

فرصتي مناسب براي آقاي بولسونارو بود، كه بخاطر نداشتن يك حزب سياسي معتبر، نياز شديد به كاركناني 

براي گماردن در سمت هاي دولتي داشت و چنان كه خوائو مارتينز فيلهو، استاد علوم اجتماعي دانشگاه 

كه اثري درمورد ارتش و بحران كنوني كشور نوشته  فدرال سائو كارلوس

ك دهه است كه نظامي ها به شكل راهبردي درپي دستيابي به مدارج باالي اداري هستندي

نظامي آموزش جاري اداري، ارتباطاتي و مديريتي خود را، به ويژه در دو مدرسه اصلي اقتصاد لي

بنيادهاي گتوليو وارگاس و

  

، شاهد افزايش شمار نامزدهاي نظامي در ان٢٠١٤از سال 

آلسيو ييهايرو سوتو تأييد مي كند كه

به نظر مي آيد كه او روابط پنهاني و غي. »و فسادناپذير هستند

ساختماني و كارهاي دولتي  

را فراموش كرده است ،آغاز شده

جديد بلندپايگان نظامي فكر مي كن

درواقع، اين نسل خواستار سهم خود از سفره گسترده منابع و درآمدها است.  داند

است كه ديدگاه اين نسل درمورد مسايل اقتصادي خيلي آزادتر از ديدگاه پيشينيان خود است 

لسونارو، روابط نظامي ها با وزير اقتصاد خيلي ليبرال، پائولو گوئدس در سطح عالي استدولت بو

كوستا پينتو، استاد اقتصاد در دانشگاه فدرال ريودوژانيرو يادآور مي شود كه

هاي مهمي از جمله موسسه انرژي الكتروبراس و زيرساخت هاي حمل و نقل را دي

فروش گذاردن پااليشگاه هاي پتر



 
 
 
 

با اين حال، پس از دوسال و نيم حضور نيروهاي مسلح در رأس قدرت، كارآمدي اعضاي آن چندان 

جمهوري، ژنرال ذخيره  رئيس

مديريت شيوع .  و موجب نگراني جامعه بين المللي شده است

ماه توسط ژنرال شاغل ادواردو پازوئلو فاجعه بار بوده و به بهاي 

 ١٨، از اعتمادمردم به نظامي ها 

، درحالي كه اين نهاد همراه با كليسا، تاكنون از اعتباري خدشه ناپذير برخوردار بوده 

نظامي حضور ايشان در دولت را تغيير نمي دهد، 

بلكه حتي به آنها امكان مي دهد كه براي خود راه خروجي تدارك ببينند تا درصورتي كه وضعيت وخيم تر 

كه از به صحنه سياسي، » لوال«

مهوري ج رئيسو رودررو با كاهش محبوبيت 

را مطرح مي كنند كه عبارت از نامزدي فردي از راست ميانه است كه با 

ايديولوژي آنها همراه باشد و مانع از بازگشت چپ مورد شماتت به قدرت شود و به ويژه امتيازهاي جديد 

نظامي زدايي از دولت برزيل بسيار دشوار خواهد بود، زيرا 

برخي از نظامي ها، .  »مستلزم اين است كه هزاران نظامي بپذيرند كه حقوقشان يك دهم ميزان كنوني شود

  .هستندجمهوري، ژنرال مورائو درپي كسب يك كرسي در مجلس سنا 
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با اين حال، پس از دوسال و نيم حضور نيروهاي مسلح در رأس قدرت، كارآمدي اعضاي آن چندان 

رئيسمبارزه عليه جنگل زدايي در آمازون، به سرپرستي معاون 

و موجب نگراني جامعه بين المللي شده استهميلتون مورائو هيچ نتيجه اي به بار نياورده 

ماه توسط ژنرال شاغل ادواردو پازوئلو فاجعه بار بوده و به بهاي  ١٠ويروس كورونا، در مدت نزديك به 

، از اعتمادمردم به نظامي ها ٢٠٢١در سال   .ازدست دادن جان صدها هزار برزيلي تمام شده است

، درحالي كه اين نهاد همراه با كليسا، تاكنون از اعتباري خدشه ناپذير برخوردار بوده 

نظامي حضور ايشان در دولت را تغيير نمي دهد،  رئيساستعفاي سه «: تينز فيلهو به طور خالصه مي گويد

بلكه حتي به آنها امكان مي دهد كه براي خود راه خروجي تدارك ببينند تا درصورتي كه وضعيت وخيم تر 

«جمهوري پيشين  رئيساز زمان بازگشت .  »شود، بتوانند از معركه بگريزند

و رودررو با كاهش محبوبيت  به او زده شده بود تبرئه شد، اتهاماتي كه در زمينه فساد

را مطرح مي كنند كه عبارت از نامزدي فردي از راست ميانه است كه با » راه سوم

ايديولوژي آنها همراه باشد و مانع از بازگشت چپ مورد شماتت به قدرت شود و به ويژه امتيازهاي جديد 

نظامي زدايي از دولت برزيل بسيار دشوار خواهد بود، زيرا «: شيريو نتيجه مي گيرد كه

مستلزم اين است كه هزاران نظامي بپذيرند كه حقوقشان يك دهم ميزان كنوني شود

جمهوري، ژنرال مورائو درپي كسب يك كرسي در مجلس سنا 

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

  

با اين حال، پس از دوسال و نيم حضور نيروهاي مسلح در رأس قدرت، كارآمدي اعضاي آن چندان 

مبارزه عليه جنگل زدايي در آمازون، به سرپرستي معاون .  چشمگير نيست

هميلتون مورائو هيچ نتيجه اي به بار نياورده 

ويروس كورونا، در مدت نزديك به 

ازدست دادن جان صدها هزار برزيلي تمام شده است

، درحالي كه اين نهاد همراه با كليسا، تاكنون از اعتباري خدشه ناپذير برخوردار بوده )١١(درصد كم شده 

  .است

  

تينز فيلهو به طور خالصه مي گويدرما

بلكه حتي به آنها امكان مي دهد كه براي خود راه خروجي تدارك ببينند تا درصورتي كه وضعيت وخيم تر 

شود، بتوانند از معركه بگريزند

اتهاماتي كه در زمينه فساد

راه سوم«كنوني، نظامي ها يك 

ايديولوژي آنها همراه باشد و مانع از بازگشت چپ مورد شماتت به قدرت شود و به ويژه امتيازهاي جديد 

شيريو نتيجه مي گيرد كه.  »ا را حفظ كندآنه

مستلزم اين است كه هزاران نظامي بپذيرند كه حقوقشان يك دهم ميزان كنوني شود

جمهوري، ژنرال مورائو درپي كسب يك كرسي در مجلس سنا  رئيسمانند معاون 

  



 
 
 
 

كه در آن احتمال زيادي براي مداخله نظامي وجود 

در ژانويه ] حمله به مقر كنگره آمريكا

 رد كه نيروهاي مسلح در يك ماجراجويي ضد

اياالت متحده است و جمهوري پيروي كنند، اگرچه دموكراسي برزيل شكننده تر از 

.  

و (هزار تن  ٧٠٠كه حدود  – به عبارت دقيق تر، در وراي ارتشي ها، سياست بازي درميان نيروهاي پليس 

رشد زيادي داشته و آنها از جريان هوادار بولسونارو پشتيباني مي كنند و 

ناي رفتار آنها در شبكه هاي 

درصد كاركنان اداري از كاربران صفحات هواداران 

و پليس هاي فدرال به  ١٣اين ميزان درمورد كارآگاهان به 

، كه )دادگاه عالي و كنگره(سبت به اركان ديگر قدرت 

آقاي اديلسون پائز دسوزا، .  هدف حمله قرار مي دهد، نشانه تندرو شدن است

به نظر من بخت زيادي وجود دارد 

، در استان سئارا كه شورشي توسط نيروهاي پليس 

روز و  ١٣پس از .  »جمهوري تبعيت كنند

ين شورش تن در فورتالزا، مركز استان، آقاي بولسونارو به اين داوري رسيد كه ا

اين حمايت بي سابقه .  چيزي جز يك اعتصاب نبوده و فرستادن سربازان براي برقراري نظم را محدود كرد
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كه در آن احتمال زيادي براي مداخله نظامي وجود  شديد از آقاي بولسونارو، كشوري

حمله به مقر كنگره آمريكا[» كاپيتول«دارد را تهديد مي كند و اين تهديد از زمان رويدادهاي 

رد كه نيروهاي مسلح در يك ماجراجويي ضددرعين حال احتمال كمي وجود دا.  

جمهوري پيروي كنند، اگرچه دموكراسي برزيل شكننده تر از 

باشد خردمنديچشمه آقاي بولسونارو  آقاي دونالد ترامپ  نسبت

به عبارت دقيق تر، در وراي ارتشي ها، سياست بازي درميان نيروهاي پليس 

رشد زيادي داشته و آنها از جريان هوادار بولسونارو پشتيباني مي كنند و  -هستند) 

ناي رفتار آنها در شبكه هاي ، برمب)١٢(بنابر تحقيقي كه اخيرا نجام شده .  اين امر موجب نگراني است

درصد كاركنان اداري از كاربران صفحات هواداران  ٤١درصد از افسران پليس نظامي و 

اين ميزان درمورد كارآگاهان به .  بولسونارو، و از جمله جناح راديكال آن هستند

سبت به اركان ديگر قدرت نظرات خشن، به ويژه ن.  درصد كاهش مي يابد

هدف حمله قرار مي دهد، نشانه تندرو شدن استرا آقاي بولسونارو مرتبا آنها 

به نظر من بخت زيادي وجود دارد «: اين نهاد مي گويدئولو و متخصص اسرهنگ ذخيره پليس نظامي سائوپ

، در استان سئارا كه شورشي توسط نيروهاي پليس ٢٠٢٠فوريه  دام نامشروع، مانند

جمهوري تبعيت كنند رئيسانجام شد تا فرماندار مخالف بولسونارو را بي ثبات كنند، از 

تن در فورتالزا، مركز استان، آقاي بولسونارو به اين داوري رسيد كه ا 

چيزي جز يك اعتصاب نبوده و فرستادن سربازان براي برقراري نظم را محدود كرد

از يك شورش غيرقانوني و خشن، امروز به عنوان سابقه اي وخيم ديده مي شود
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شديد از آقاي بولسونارو، كشوريالبته، انتقادهاي تند و 

دارد را تهديد مي كند و اين تهديد از زمان رويدادهاي 

گذشته دوبرابر شده است

جمهوري پيروي كنند، اگرچه دموكراسي برزيل شكننده تر از  رئيسقانون اساسي از 

آقاي دونالد ترامپ  نسبت اگرحتي 

  

به عبارت دقيق تر، در وراي ارتشي ها، سياست بازي درميان نيروهاي پليس 

) هزار نيروي ذخيره ٢٥٠

اين امر موجب نگراني است

درصد از افسران پليس نظامي و  ٣٥اجتماعي، 

بولسونارو، و از جمله جناح راديكال آن هستند

درصد كاهش مي يابد ١٢

آقاي بولسونارو مرتبا آنها 

سرهنگ ذخيره پليس نظامي سائوپ

دام نامشروع، مانندكه نيروها در يك اق

انجام شد تا فرماندار مخالف بولسونارو را بي ثبات كنند، از 

 ٢٤٠كشته شدن بيش از 

چيزي جز يك اعتصاب نبوده و فرستادن سربازان براي برقراري نظم را محدود كرد

از يك شورش غيرقانوني و خشن، امروز به عنوان سابقه اي وخيم ديده مي شود
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