
 
  
 
 

  يك سال پيش از انتخابات رياست جمهوري

  ليتنش در برز

خود در سال  يجمهور است

در مظان فساد مالي دهد ، اكنون 

سابق در حال  سرهنگ از اينرو

 گاهيپا و خطر آن وجود دارد كه 

 ني، رنج آورتر گرفتهكابوس را به خود 

بولسونارو  ريژائ يبه رهبر روهاياز ن

 فيكه باعث تضع امري. دكن يحمله م

. كرده است وحشتزدهدولت را  س

و پنج  ستيب باًيتقر اي) ١( تيدرصد از جمع

 ؟ ديرس اينجاچگونه به 
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يك سال پيش از انتخابات رياست جمهوري

تنش در برز ياستراتژ
  .لوموند ديپلماتيك يلينسخه برزمسئول 

استيدوره ر انيبولسونارو در پا ريژائ يكه آقا حكايت از آن دارد

دهد ، اكنون  انيبه فساد پا ه بودكه قول داد يكس. شود ياز قدرت بركنار م

از اينرو. شده يبخش خصوصنابكاري هايش موجب خشم و نارضايتي 

و خطر آن وجود دارد كه  ماندن در قدرت است يبرا كيدموكراتكمتر  

  .اش از او پيشي گيرد

كابوس را به خود  كي شكلكه  يريهمه گ يماريب با ريدرگ ل

از ن يماه است كه ائتالف نيچند. كند يم يخود را سپر

حمله م هيئ، به پارلمان و قوه قضا ٢٠١٨جمهور منتخب در سال 

سيرئ طرفداران هاي آن، تيموفقاز  كي، كه هر شده

درصد از جمع ١٢مطالعات مختلف حدود  كساني كه تعدادشان براساس

چگونه به  نيالت يكايآمر يدموكراس نيبزرگتر. مي شود زده

اجتماعـي، فـرهنگيماهنامه سياسـي، 

يك سال پيش از انتخابات رياست جمهوري

استراتژ
مسئول : باوا ايكاس ويلويسنوشته 

 ترجمه شروين احمدي

  

حكايت از آن دارد زيهمه چ

از قدرت بركنار م ٢٠٢٢

نابكاري هايش موجب خشم و نارضايتي است و 

 يروشها ريسا يبررس

اش از او پيشي گيرد شده كاليراد

  

ليرسد برز يه نظر مب

خود را سپر كيدوره دموكرات

جمهور منتخب در سال  سي، رئ

شده ليبرزدر  يئنهادها

كساني كه تعدادشان براساس

زده نينفر تخم ونيليم

 



 
  
 
 

 استير يمتوال يروزيپس از چهار پ

با . زير پا بگذارندرا  ١٩٨٨ 

روسف   لمايد،  ورجمه سيرئ يو بركنار

، ) ٢(نتو  ميدلف ويآنتان يآنها ، آقا

 استيس «:كند يم هيتوجاين كار را اين چنين 

منابع  غارت نيب ي، تفاوت انيكودتاچ

از فقر وجود  تيآوردن جمع رون

 دموكرات ها به حزب ٢٠٠٧

خود مي خواهيم . اوباش است و 

 .او تاكيد داشت كه فكر كودتا  بسياري را اغوا مي كند

 سازمان،  يبخش خصوص ي از فعاالن

كه توسط پنج نفر از ( يخصوص

 تيآژانس امن قياز طر نيزواشنگتن 

با  »مبارزه با فساد«بزرگ  اتيعمل

و ) PT(حزب كارگران برزيل  اعتبار كردن

، كه بود  ٢٠١٨ يجمهور است

سازمان را كه مدتها در انتظار آن بودند 

 توسط ٢٠١٥در سال  است كه 
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پس از چهار پ) PT(ماندن حزب كارگران  ي، چشم انداز باق 

 ي، نخبگان را متقاعد كرد كه قانون اساس) ٢٠١٤تا 

و بركنار يپارلمان يراه كودتا ٢٠١٦در سال متحده ، آنها 

آنها ، آقا رهبر فكري. پيش گرفتند،  ه بودكه هرگز رخ نداد

اين كار را اين چنين ، ) ١٩٨٤-١٩٦٤( يكتاتوريد دوران

كودتاچ دگاهياز د. »رديگ يدر چارچوب بودجه فدرال قرار نم

رونيبا هدف ب ياجتماع يبرنامه ها يخود و اجرا ي

٢٠٠٧كه در سال   PFL( براليخورخه برنهاوزن ، سناتور حزب جبهه ل

و از بين بردن اين اراذل ما هدف « : ه بودگفت ٢٠٠٦

او تاكيد داشت كه فكر كودتا  بسياري را اغوا مي كند.»ميخالص كن هاسال از شر آن

ي از فعاالناتحاد يبانيبا پشتامري كه . تحقق يافت  ژه

خصوص يو رسانه ها يليانج يساهايمختلف محافظه كار ، ارتش ، كل

واشنگتن . صورت پذيرفت) شود يكشور كنترل م يخانواده ها

عملبخش الهام   كه ميدان يم امروزو  شركت داشت

Lava Jato « اعتبار كردن يباين عمليات هدف  .است بوده

استيدر انتخابات ر لوايدا س »لوال« ويسانيا سيلوئ يآقا

 ).٤(در آن قرار داشت

را كه مدتها در انتظار آن بودند  گردشيكشور  ديجد اربابانخانم روسف ، 

 يسند راهبرد كيحمايت كردند كه  )٥( »ندهيآ به

اجتماعـي، فـرهنگيماهنامه سياسـي، 

 ٢٠١٠اواسط دهه  در

تا  ٢٠٠٢از ( يجمهور

متحده ، آنها  االتيا تيحما

كه هرگز رخ نداد يرا  به بهانه فساد

دوران اقتصاد ياز وزرا يكي

در چارچوب بودجه فدرال قرار نم ياجتماع يها

يساز يغن يبرا يدولت

 ).٣(ندارد 

 

خورخه برنهاوزن ، سناتور حزب جبهه ل سناتور

٢٠٠٦در سال ) تبديل شد

سال از شر آن يحداقل س يرا برا

ژهپرو نيده سال بعد ، ا

مختلف محافظه كار ، ارتش ، كل يها

خانواده ها نيثروتمندتر

شركت داشت در آن ) NSA( يمل

Lava Jato«نام مستعار 

آقا ياز نامزد يريجلوگ

در آن قرار داشت يروزيدر آستانه پ

 

خانم روسف ،  يمحض بركنار به

به ي پل«از  آنها. دادند



 
  
 
 

و  ليبرز »ونيزاسيمدرن« يتمام اقدامات الزم برا

،  يبازنشستگ ستميدر س ياصالح قانون كار ، بازنگر

 دانستوارد مي توان ها  براليرا به نئول

را  يساسقانون ا ٩٥ هيتمر اصالح

اقدام كشور  نيا: كند يتورم سال قبل محدود م

ديد شت تيجمع شيبا افزا اي حبس مي كند كه

 يچشم اندازها،  ٢٠١٨ يجمهور 

محافظه  ياخالق با تكيه برخود و 

 د نكن يم حمايت سابقي سرهنگ

بسيار  ليبرزكه در ،  يليانج ي

پائولو  يآقا انتصاب و بدين ترتيب

از زمان شروع به . مي شود ريبه وزارت اقتصاد ، امكان پذ

 يبخش خصوص يبراهائي را  ت

در  رحاض  دهد كه سود ده شركت بزرگ
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تمام اقدامات الزم برا و در آن ،منتشر شده تمر  شلي

اصالح قانون كار ، بازنگر. : شركت ها ذكر شده است

را به نئول ياديانتقادات ز...  يها ، سركوب حقوق اجتماع

تمر اصالح ي، آقا ٢٠١٦دسامبر  از همان. جزو آنها نيست

تورم سال قبل محدود م زانيرا به م يعموم يها نهيهز شي

اي حبس مي كند كه ياجتماع تيشده حما يزيكاهش برنامه ر

 طئشرا ي براساس 

 استيشدن انتخابات ر كيبا نزداعتراض مي كنند و 

خود و  يبا الهام از گذشته استعمار آنها. شود يمتر  ره

سرهنگ ازخود را دوباره كشف كرده و  يميقد انهياقتدارگرا

يشبكه ها.... اخراج شده استارتش از  »سميترور«و 

و بدين ترتيب داند يم امري خيررا  طيشرابر اساس اتحاد  ن

به وزارت اقتصاد ، امكان پذ ،  دو آتشه) مانيتاريستي

تيموفق كه پياده مي كندرا با دقت فراوان  »ندهيبه آ

دهد كه سود ده شركت بزرگ ينشان م ٢٠٢١ارقام سه ماهه دوم سال 

 ).٧(سال ده برابر شده است  كي

اجتماعـي، فـرهنگيماهنامه سياسـي، 

يم ديجمهور جد سيرئ

شركت ها ذكر شده است يسودآور شيافزا

ها ، سركوب حقوق اجتماع يساز يخصوص

جزو آنها نيست يعدم جاه طلب اما

يكرد ، كه افزا بيتصو

كاهش برنامه رروند   دررا 

  .شودمي 

  

ي براساس اتحاد

 

اعتراض مي كنند و به اين روند  مردم

رهيت  يجناح راست سنت

اقتدارگرا يها واكنشكار ، 

و  »توطئه«به جرم  كه

ني، ا) ٦( است قدرتمند

مانيتاريستي(گرائيپول گوئدس ، 

به آ يپل«برنامه او ،  ركا

ارقام سه ماهه دوم سال : به بار مي آورد

يطي در  ليبورس برز

 



 
  
 
 

كه است بولسونارو  يآقا دنياز به قدرت رس

آنرا  به نقش آنچه او  هيمقام بلندپا

 يها يژگيو ا، منضبط ، ب سازمان يافته

 ييژنرال ها. شود يم يرهبر ي

ارتش  يعال ياز فرمانده يبخش و 

را  يرسم ياسياحزاب س يها يژگ

 »بوده اند يميدوستان و همكاران صم

 .شكل گرفت

مشاركت روزافزون ترديدي در مورد 

كه آنها  ديده نمي شود ينشانه ا 

 .دارند اريكه امروز در اخت

بولسونارو   يآقا ميتتوسط   ٢٠١٨

TSE (را آغاز كرده است  يقاتيتحق

دادگاه گزارش . شودمورائو  لتون

 يبه دادگاه عال يراست افراط يتال

 او هدف.شود يم دنبالالكساندر دو مورائس 

ساختار  يدارا -حزب كارگران برزيل 

 نهيكاب«كه مردم اكنون آن را 
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از به قدرت رس يگريد ليتحلگر نشان  منتليسرهنگ مارسلو پ

مقام بلندپا ني، ا يجمهور فعل سيانتقاد از رئبا . با قبلي در تضاد نيست

سازمان يافته،  متحدگروه  كي« : كند ينامد اشاره م

ي، كه توسط تعداد انگشت شمار ياسيروشن س جاه طلبي هاي

و  دنديآگولهاس نگراس آموزش د ينظام يدر آكادم

ژگيوبه آنها  شانطرز تفكر  و يدئولوژيايك دفاع آنها از 

دوستان و همكاران صم ١٩٧٣از سال ] بولسونارو[ سرهنگو اين گروه 

شكل گرفتگروه  نيبولسونارو در درون ا يآقا ي، نامزد

ترديدي در مورد باز است ، اما  » يحزب نظام« نيا يوجود رسم

نشانه ا چيو ه). ٩( وجود ندارد ليبرز ياسيس يدر زندگ نظامي

كه امروز در اخترها كنند را  ييها تيبخواهند به پادگان خود بازگردند و موقع

٢٠١٨ يدر طول مبارزات انتخابات ياخبار جعلانبوهي از با 

TSE(انتخابات  يدادگاه عال. اثبات شده است اي ، اكنون به طور گسترده

لتونيهم ي، آقا يدولت و معاون و سيرئ يتواند منجر به بركنار

تاليجيد ميليشايدر مورد انتشار اطالعات نادرست و وجود 

الكساندر دو مورائس  يتوسط قاض قاتيكه تحق ييارسال شده است ، جا

 .استرئيس جمهور  طرفداران

حزب كارگران برزيل كه از   استمتنفر همانقدر رسانه ها  ازكه  

كه مردم اكنون آن را  ساختار نيا. است ياجتماع يرسانه ها درارتباطات 

اجتماعـي، فـرهنگيماهنامه سياسـي، 

سرهنگ مارسلو پ رياخ هيانيب

با قبلي در تضاد نيستلزوماً 

نامد اشاره م يم »يحزب نظام«

جاه طلبي هاياقتدارگرا و 

در آكادم ١٩٧٠كه در دهه 

دفاع آنها از . هستند ايبودند 

اين گروه رهبران . بخشد يم

، نامزد يبه گفته و). ٨(

 

وجود رسمدرباره  بحثاگر چه 

نظاميبا لباس  يمردان

بخواهند به پادگان خود بازگردند و موقع

 

با  يافكار عموم ريبف

، اكنون به طور گسترده

تواند منجر به بركنار يكه م

در مورد انتشار اطالعات نادرست و وجود انتخابات  يعال

ارسال شده است ، جا برزيل

طرفدارانحمالت  ياصل

 

 - »بولسونارو خاندان«

ارتباطات  يبرا يقدرتمند



 
  
 
 

از  يكيكارلوس بولسونارو ،  يو آقا

كه صد  اي )fake news(ياخبار جعل

داغ نگه را  يستيبولسونارطرفداران 

 ياستفاده م يمشكل چيبدون ه 

كه همه  يمحروم كنند ، در حال

بر اساس چنين ادعاي . ارزيابي كرده اند

از  ، او امتناع كنگره طبيعتا

 گرديپ نيدومامري كه . كرد آينده اعالم

 يبولسونارو كه دارا يآقا انيحال ، حام

،  يمثال ، دادستان كل جمهور ي

سابق  سرهنگناگفته نماند كه . را

و  ندگانينما ، انتخابي ي

هستند كه خود را به  يمجموعه احزاب

 يبرا يكافبا تعداد راي  يپارلمان

اما همه . مشكالت صدمه ديده باشد

از  يمرگ ناشهزار  ٥٨٥از  شي
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و آقا مستقر شده است  يجمهور استي، در قلب كاخ ر

اخبار جعل انتشار ؟آن  تيمامور. كند يم يجمهور ، آن را رهبر

طرفداران و كوره خشم  كنند يمنتشر م اينترنتدر آنها را 

 ١٩٩٦كه از سال  يكيالكترون يريگ يرا ستميكه س

محروم كنند ، در حال يروزيدهد تا او را از پ يجمهور اجازه م س

ارزيابي كرده اند بازنده ٢٠٢٢ يجمهور استيها او را در انتخابات ر

طبيعتا. شد يكاغذ يريگ ينارو خواستار بازگشت به را

آينده اعالمانتخابات  انيتقلب در جروجود را اثبات  پذيرفتن چنين بازگشتي

 .به همراه داشت

حال ، حام نيبا ا. آغاز شده است وي   خلعقانوني براي 

يبرا: شوند يپرونده ها ماين  شرفتيهستند ، مانع از پ

رايآرتور ل ي، آقا يمل يمجلس شورا و همچنين رئيس

يها حوزهبه ) اختالس پذير(منابع  صيتخص ياصالحات پارلمان

مجموعه احزابناميده مي شوند و )  centrão(را مي خرد  كه ميانه رو 

پارلمان گاهيپا كيدولت  سيرئبا اينكار . هركس بيشتر پول دهد ميفروشند

  .كرده استايجاد 

مشكالت صدمه ديده باشد نيبولسونارو از ا يآقا تيكه محبوب ديرس ي

يكه مسئول ب شد يدولت سيرئ ينقطه عطف برا ن

اجتماعـي، فـرهنگيماهنامه سياسـي، 

، در قلب كاخ ر نامند يم »نفرت

جمهور ، آن را رهبر سيپسران رئ

آنها را به نوبه خود  تارنما

 .مي دارند

 

كه س دهيا نيا: يك نمونه

سيشود ، به مخالفان رئ

ها او را در انتخابات ر ينظرسنج

نارو خواستار بازگشت به رابولسو يآقا جعلي اي،

پذيرفتن چنين بازگشتي

به همراه داشت يو يرا برا يفريك

 

قانوني براي  رويه ٣٠از  شيب

هستند ، مانع از پ يديكل يپست ها

و همچنين رئيسارس  ويآنتون يآقا

اصالحات پارلمان قياز طر

را مي خرد  كه ميانه رو   ييسناتورها

هركس بيشتر پول دهد ميفروشند

ايجاد  يدگياز رس يريجلوگ

  

يتا مدت ها به نظر نم

نياول ١٩- ديكوو يريگ



 
  
 
 

دادن به  انيپا دار و دسته طرفداران رئيس جمهور 

آنكه قبل از (كرد  لياقتصاد خود تحم

در ). ١٠(از آن سود بردند  ي

از  ونيليم ٢٠و  شدند ييغذا يناامن

 .دهند ي

 قيتحق ونيسيكم يها يافشاگر

 يتوجه يبروشنگر  ونيسيكم گزارش هاي

جمهور و خانواده اش از  سيكه رئ

كرده را اشغال  يديكل يها تيكه موقع

 .رهيو غ يي، قاچاق چوب ، جنگل زدا

 از طبقات متوسط هائي بخشمانند 

جمهور دور شده  سياز رئبودند ، 

 .افزايد يم هايش يسخنران يافراط

كه تا و پارلمان ،  هيقوه قضائ ندگان

و به  قرار گرفته ديتهد حكومت قانون مورد 

 يثبات يب: هستندبه كودتا  ديتهد

 قيتعم يكه اكنون تمام توان خود را برا
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دار و دسته طرفداران رئيس جمهور   تيمحبوب آسيب به  نيدوم. 

اقتصاد خود تحم ريبولسونارو به وز يبود كه آقااي  ياراضطر

يريماه اول همه گ ٩در  تيسوم جمع كي). كند دو برابر

ناامن دچار جمعيت،درصد  ٥٨ ، يليرزب ونيليم ١٢٥

يافراد قصد دارند به بولسونارو را نياز ا يتعداد كم

افشاگر در ميان مردم به دنبالسابق ، خشم  سرهنگ ان

گزارش هاي. مي گيرد است، اوجاپوزيسيون تحت كنترل 

كه رئ يفساداست و همچنين   ريهمه گ يماريدولت فدرال در مواجهه با ب

كه موقع يفعال نظام اي زنشستهبرند ، و شش هزار پرسنل با

، قاچاق چوب ، جنگل زدا معادن  يرقانوني، استخراج غ يخوار نيزمغارت وزارتخانه ها ، 

مانند ه، كه در اصل با دخالت ارتش در دولت مخالفند ، 

بودند ،   خورده رادادن به فساد  انيپا بهبولسونارو  يآقا

افراطجنبه به بولسونارو  يآقااش ،   ياجتماع گاهيپا 

ندگانياز نما يبرخ واست  غرق شدناو در حال  ق

حكومت قانون مورد كه  شده اندمتوجه  ناگهان ديروز به وي نزديك بودند،

تهد مخالفبزرگ  كارفرمايان،  گريد ياز سو. نزديك مي شوند

كه اكنون تمام توان خود را برا ياز رهبر تيادامه حما. ستيتجارت خوب ن

  .ندارد يا دهياكشور از دست داده است ، ف

 ؟» بدون بولسونارو يسميبولسونار

اجتماعـي، فـرهنگيماهنامه سياسـي، 

SARS-CoV-است ٢ .

اضطر يبسته كمك ها

دو برابرآنرا كنگره مبلغ 

١٢٥از  شي، ب ٢٠٢١سال 

تعداد كم. هستندآنها گرسنه 

 

انياز صفوف حام فراتر

تحت كنترل كه مجلس سنا 

دولت فدرال در مواجهه با ب

برند ، و شش هزار پرسنل با يآن سود م

غارت وزارتخانه ها ، : اند

 

، كه در اصل با دخالت ارتش در دولت مخالفند ،  انياز نظام يبرخ

آقاهاي وعده  فريبكه 

 همزمان با كاهش. اند

قياست كه قا يهيبد اما

ديروز به وي نزديك بودند،

نزديك مي شوند اپوزيسيون

تجارت خوب ن يهرگز برا ياسيس

كشور از دست داده است ، ف »اصالحات«

 

بولسونار« يسو به



 
  
 
 

كه  ي، در حالميكند كسب دور اول را 

از طبقات باال معتقدند كه راه حل 

 سنديكاليستسابق و  افسر نيب ي

كه  يآرامش در كشور است ، به شرط

د كن اعالمشده است ،  رانيو ٢٠١٦

 ينامزدبتواند راست  حجناكه در آن 

 هركسي«  شعارو  شخص با اعتباري وجود ندارد

قدرت ماندن در تنها : دهد يسوق م

اتهامات و  شيافزا آنهم در وضعيتي كه احتمال آن با

واژگون  حكومت نظامي همه چيز را 

كه  يانيشبه نظام ني، و همچن ان

 جيبس«: قدرت اش را به نمايش بگذارد 

 »كيدموكرات ريغ«نقش سازمان  داد تا 

 سيانتظارات رئ داديرو نياما ا

در سراسر كشور تجمع كردند ، اما به 

 .بود
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دور اول را  يدرصد آرا ٥٦ لوالارزيابي مي كنند كه  

از طبقات باال معتقدند كه راه حل  يرسد برخ يبه نظر م. خواهد داشتدرصد آرا را 

يراه سومانتخاب  يبرا طيشده است و شرا ليتبدامروز 

آرامش در كشور است ، به شرط يبرقرار يبرا نهيگز نيلوال در نظر آنها بهتر

٢٠١٦ يكودتازمان آنچه كه از  يبدون بازساز يموافقت خود را با حكومت

كه در آن  ييفضا جاديابراي بولسونارو  يآقا طردمعتقدند كه 

شخص با اعتباري وجود ندارد چيه: تنها مشكل. معرفي كند، ضروري است

 .اوج مي گيرد

سوق م ييرا به سمت افراط گرا يجمهور فعل سيرئ يي

آنهم در وضعيتي كه احتمال آن بادهد تا از زندان اجتناب كند ، 

حكومت نظامي همه چيز را كه با اعالم رديگب مياگر او تصم. بيشتر مي شود

انينظامخاص از  يئ، بخش ها سيپل يروهاين تيحما

 .حساب كند هستند،

قدرت اش را به نمايش بگذارد بولسونارو تالش كرد تا  ي، آقابرزيلسپتامبر ، روز استقالل 

سازمان  داد تا  ايوزارتخانه ها در برازول محوطه جلويدر 

)TSE (اما ا. را محكوم كند ييقضا ستمي، كنگره و س

در سراسر كشور تجمع كردند ، اما به  بزرگشهر  نيدر چند ياديز تيجمع. دولت را برآورده نكرد

بود دواريام به آن  بولسونارو يآقا ديرس يكه به نظر م

اجتماعـي، فـرهنگيماهنامه سياسـي، 

 

 ها ي، نظرسنج تاكنون

درصد آرا را   ٣١  بولسونارو

امروز به مشكل  روزيد

لوال در نظر آنها بهتر. ستين سبسابق منا

موافقت خود را با حكومت

معتقدند كه  يگرانيد... 

معرفي كند، ضروري است» محترم«

اوج مي گيرد »جز بولسونارو

 

ييو قضا ياسيس شرائط

دهد تا از زندان اجتناب كند ،  يبه او اجازه م

بيشتر مي شود پرونده هاي قضائي

حما يتواند رو يكند ، م

هستند،مسلح به سنگيني 

 

سپتامبر ، روز استقالل  ٧ در

در  ي»ريفراگعظيم و 

(انتخابات  يدادگاه عال

دولت را برآورده نكرد

كه به نظر م دينرس يا جهينت

 



 
  
 
 

... كشور احترام بگذارد  ينهادها ن

رانندگان . فدرال هستند يحمله به وزارت بهداشت و دادگاه عال

را  ) TSE(انتخابات  يدادگاه عال

نتواند طرفداراني را كنترل كند كه 

بولسونارو به  يترس از دست دادن متحدانش در كنگره ، آقا

را  »ترسو« لقب اوبه  هوادارانش

هر  يجمهور بعد سي، كه رئ 

Datafolha, São Paulo, enquête des 29 et 30

 

Antônio Delfim Netto, « Entre a causa e seu efeito
15 septembre 2015. 

 

 .٢٠١٨، نوامبر 

https://ir.mondediplo.com/2018/11/article3046.html

 

Lire Perry Anderson, « Au Brésil, les arcanes 
diplomatique, septembre 2019.
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نيو همچن ٢٠٢٢انتخابات  جهيكه به نت دادجمهور قول 

حمله به وزارت بهداشت و دادگاه عال ياو در تالش برا

دادگاه عال يضااع ي، بركنار التيا با مسدود كردن جاده ها در شانزده

نتواند طرفداراني را كنترل كند كه جمهور  سيكه رئ ستين رممكنيغ ؟ نوعي چهار نعل تاختن

ترس از دست دادن متحدانش در كنگره ، آقا از: است شان كرده

هوادارانشكاري كه باعث شد . شد ونيرانندگان كام پايان بسيج

 وجود دارد »بدون بولسونارو سميبولسونار«ظهور  امكان 

 .با آن كنار آيد

Datafolha, São Paulo, enquête des 29 et 30 août 2021. 

Entre a causa e seu efeito », Valor Econômico, São Paulo, 

، نوامبر  لوموند ديپلماتيك، »؟ هستند  ستيفاش ي هاليبرز

https://ir.mondediplo.com/2018/11/article3046.html 

Au Brésil, les arcanes d’un coup d’État judiciaire », 
2019. 

اجتماعـي، فـرهنگيماهنامه سياسـي، 

جمهور قول  سيبعد ، رئ روز

او در تالش برا ضربتي يها مياما ت

با مسدود كردن جاده ها در شانزده ونيكام

نوعي چهار نعل تاختن. خواهانند

شان كرده به شدت تحريك

پايان بسيجسرعت خواستار 

امكان  نيبنابرا. بدهند

با آن كنار آيد ديبا، كه باشد  يكس

 

)١ ( 

)٢( 

São Paulo, 

برزتمام  ايآ«مقاله ) ٣(

)٤(  

», Le Monde 



 
  
 
 
 

« Uma ponte para o futuro » (PDF), Fundação Ulysses Guimarães 
Democrático Brasileiro (PMDB), Brasília, 29

 

Lire Lamia Oualalou, « Les évangélistes à la conquête du Brésil
octobre 2014. 

« Dez das maiores empresas da Bolsa veem lucro dobrar no
Paulo, 8 août 2021. 

 

René Ruschel, « O Brasil é refém do Partido Militar, diz coronel
30 mai 2021. 

 

  .ديرا بخوان ٢٠٢١

https://ir.mondediplo.com/2021/06/article3791.html

 

  .ديرا بخوان ٢٠٢٠ هي، ژوئ 
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(PDF), Fundação Ulysses Guimarães — Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro (PMDB), Brasília, 29 octobre 2015. 

Les évangélistes à la conquête du Brésil », Le Monde diplomatique,

Dez das maiores empresas da Bolsa veem lucro dobrar no 2º trimestre », Agência Estado, São 

O Brasil é refém do Partido Militar, diz coronel », Carta Capital, São Paulo, 

٢٠٢١، ژوئن  لوموند ديپلماتيك،  »شده ينظام ي، دموكراس

https://ir.mondediplo.com/2021/06/article3791.html 

 لوموند ديپلوماتيك،  »بولسونارو ريژائتك تازي مستبدانه  

اجتماعـي، فـرهنگيماهنامه سياسـي، 

)٥ (  

Movimento 

 

)٦(  

Le Monde diplomatique, 

)٧(  

», Agência Estado, São 

)٨ (  

São Paulo, 

، دموكراس ليبرز«مقاله ) ٩(

 

تك تازي مستبدانه  « مقاله ) ١٠(



 
  
 
 
https://ir.mondediplo.com/2020/07/article3488.html
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اجتماعـي، فـرهنگيماهنامه سياسـي، 


