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است. او در  در جهان یشرکت یسازیجهان یاز منتقدان برجسته یکیوالدن بلو 

 یللالمنیب نظامشوکی به  هیکه چرا جنگ روس دهدیم حیتوض نببا ژاکو یامصاحبه

 .بخشدیم شتاب نچی رشد به احتماالً چرا و – است

 هدارد ک یواقعاً جهان آمدهاییپی است که یکیتیبحران ژئوپل کی نیجنگ اوکرا

با  قایو آفر انهیدر خاورم یاری. بسی خواهد بودآنها در جنوب جهان نیدترحااز  یبرخ

 مواجه هستند. ییمواد غذا نیمأدر ت ایعمده یکمبودها

 نیو اوکرا هیاز روس 0702درصد گندم خود را در سال  07به عنوان مثال، مصر 

 یاز کشورها ییبر سر کمبود مواد غذا یس از شورش مردمهراوارد کرد و اکنون در 

ود خ یخارج یهایبدهاعالم کرده است که  یتازگبه النکای. سرردیگیکمک م هیهمسا

 پول است و اعتراضات به کمبود یالمللنیبه دنبال توافق با صندوق ب وکرده  را نکول

 است. شیهمچنان در حال افزا ییمواد غذا

طور به یکیتی، روابط ژئوپلترهستند. در بلندمدت جانبیاثرات  نیتریفقط فور هانیا

 یاغرب، اتک یهامیتحر به سببدالر  یاز منطقه هی. با قطع روسشودبازآرایی میدائم 

ده متح االتی. ایابدمی شیافزا ن،یچیعنی به ابرقدرت در حال رشد جهان،  اشیاقتصاد

ره بهمهار پکن  یگسترش ائتالف خود برا یبرا نیاوکرا بحراناز  در پی آن است که

 .ببرد

 تبیینادر به ق ،ینیپیلیفی پرآوازه کنشگرو  پژوهشگربهتر از والدن بلو،  تر کسیکم

 همتوننگی. بلو که در حال حاضر در دانشگاه باست یعواقب جنگ بر جنوب جهان

 ضد» های ویکتاب ، جدیدترینکتاب است ستیاز ب شیب یسندهیکند، نومی سیتدر

 است. «یبعد طو سقو نی: چیکاغذ یاژدها»و  «یراست افراط یانقالب: ظهور جهان

از منتقدان  یکیچند دهه  ی، براجهانیتمرکز بر جنوب  یشکدهیاندگذار بلو، پایه

عضو  0722در جهان بوده است. او تا سال  سازییو جهان سمیالیامپر یبرجسته

شود یبرگزار م هم نهم ماهکه در  یبود و در حال حاضر در انتخابات نیپیلیف یکنگره

 ژاکوبنی از را نی. او با بنجامشودیم دنامز،  نیپیلیف یجمهورسیمعاونت رئ یبرا

 .کرد وگوگفت

 

https://www.businessinsider.com/middle-eastern-countries-billions-egypt-food-crisis-saudi-arabia-qatar-2022-3
https://www.foreignaffairs.com/articles/sri-lanka/2022-04-14/sri-lanka-brink?utm_medium=newsletters&utm_source=twofa&utm_campaign=The%20Cold%20War%20Never%20Ended&utm_content=20220415&utm_term=FA%20This%20Week%20-%20112017
https://www.foreignaffairs.com/articles/sri-lanka/2022-04-14/sri-lanka-brink?utm_medium=newsletters&utm_source=twofa&utm_campaign=The%20Cold%20War%20Never%20Ended&utm_content=20220415&utm_term=FA%20This%20Week%20-%20112017
https://cup.columbia.edu/book/counterrevolution/9781773632216
https://cup.columbia.edu/book/counterrevolution/9781773632216
https://www.bloomsbury.com/us/paper-dragons-9781786995971/
https://focusweb.org/
https://jacobinmag.com/2022/03/philippines-presidential-election-marcos-duterte-guzman-bello
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شما از  یابیادامه دارد. ارز نیبه دو ماه است که جنگ در اوکرا کینزد

 به جنگ «جنوب جهانی»رسد؟ و واکنش میبه کجا  و احتماالً ستیچ تیوضع

 ست؟یچ

 سازمان یاست. من کامالً با مجمع عموم انگیزیغمتحول  واقعاًاین ، پیش از هر چیز

 زیآموفصل مسالمتو درخواست حل نیپوت ریمیتهاجم والد تیملل متحد در محکوم

 رسدیمرحله، به نظر م نیدادن به تهاجم موافقم. در ا انیپا یبرا اتمذاکر قیاز طرآن 

رات مذاک یشروع جد یبرا یردیگ لیدل نیو ا اند،دهیبست رسبه بن نیو اوکرا هیروس

گرفته باشد. وقت آن است  یجدمذاکرات را  یطرف روس کنونتا کنمیاست. فکر نم

 خارج کند. نیرا از اوکرا شیروهاین هیو روس میکه تهاجم را متوقف کن

ا د، امانرا محکوم کرده هیتهاجم روس یجنوب جهان یکه اکثر کشورها کنمیفکر م

 کایآمر یبه رهبر اردوگاهی اند که فراتر از آن بروند و بهمردد بوده اریمرحله بس نیدر ا

 یکه تا حد نیا یکیاست.  زیسه چ گواه امر نیشوند. به نظر من ا دهیو ناتو کش

کرد.  جادیا نیحرکت متقابل پوت یرا برا طیبود که شرا هیروس یگسترش ناتو تا مرزها

ادامه سو بدین 2991ناتو از سال  در هیهم مرز با روس یب کشورهاجذ یفشار برا نیا

 داشته است.

پیوندهای ، که 0721در سال  دانیم امیبا ق ژهیومتحده، به االتیا ژهیوغرب، و به

 بوده است. اکنون نیدر اوکرا میرژ رییتغ گیر، درداشت ستیفاش یهابا گروه اریبس

ان عنوخود به تیاولو یریگبازپس یبرا یحرکت واقع کاین تهاجم را یمتحده  االتیا

شود و پس از شکست و خروج از افغانستان که شکست ناتو یاستفاده م یهژمون جهان

 .ستا خود یرفته نیاز ب اعتباربه دنبال نجات  ،بود زین

وجود داشته است.  کایآمر اب همراهی یبرا یدر جنوب جهان یادیز دیترد نیبنابرا

از شروع  نانیاطمکسب  یبرا صرفاً یجنوب جهان یاز سو اصلیکنم فشار می فکر

اعالم اوکراین به رسد یقابل مذاکره به نظر م تاکنونچه صلح است. آن یمذاکرات برا

شرکت نخواهد  آن هیاست که در اقدامات ناتو عل هیوسدادن به ر نانیو اطم یطرفیب

 یاز کشورها یو تعداد نیدر اوکرا یطرفیاست که ب نیمرحله ا نیکرد. احساس من در ا

 حل باشد.راه نیبهتر تواندیم هیدر مرز روس گرید

https://jacobinmag.com/2022/02/maidan-protests-neo-nazis-russia-nato-crimea
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. ایمتهقرار گرفبست بن در رایز م،یصلح تالش کن یاکنون زمان آن است که واقعاً برا

ها ینیکنم اوکرایو فکر م تحقیر نشود تا ی داردبه فرصت نیاز نیم پوتکنیفکر م

 نیند. بنابرااهدر برابر تهاجم مقاومت کرد تیخواهند به جهان نشان دهند که با موفقیم

 تی، که جمعدونباس یبرسر منطقه یمذاکرات سخت سپسبس است. قدم آتش نیاول

ل حراه کیتواند یم این مسألهکنم یدارد، انجام خواهد شد، اما فکر م زیادیزبان یروس

اطق که آن من تواند این باشدمیحل راهیک . ستین ناشدنیحل و داشته باشد یاسیس

و  اعطا هیبزرگ روس تیبه اقل یقحال حقو نیع دربماند، اما  یباق نیاز اوکرا یبخش

 شود. تأمین زین هیروس یتیامن یهاینگران

 

است که  یزیغرب به جنگ چ یهادر واکنش سیاست یک بام و دو هوا

 میتحر هیکه روس تیواقع نیاند. اتوجه کردهبه آن در غرب  هااز چپ یبرخ

ومت مقااز  ؛شودیم تیحما منیکه از جنگ عربستان در  یشود در حالیم

 نیفلسط یکه مقاومت مسلحانه یشود در حالیم لیتجل نیاوکرا یمسلحانه

 یکه از جنوب جهان یشود. احتماالً کسانیم یتلق سمیاشغال، ترور ابردر بر

 ند.اها آگاهیاکاریر نیاز ا کامالًکنند یم نظاره

از  یجنوب جهان یاست که کشورها یلیاز دال یکی نیکنم ای، فکر مدرسته

 قطعاً .رندیگیبه سمت واشنگتن فاصله م شانکشاندن یمتحده برا االتیا یهاشتال

گ جن ه،یدر سور یجنگ عراق، جنگ داخل برابردر  نیبا اوکرا قبالدوگانه در  یهامعیار

در  هانیا یهمه من،یها در یسعود یکشو جنگ نسل لییو اسرا نیفلسط یطوالن

 بی. ما فراندی واقعی تاریخ آن کامالً آگاههاز پیشیناست و  خیلی روشن یجنوب جهان

 .خورد مینخواه

. ستیکارساز ن هیروس علیه کپارچهی ائتالفی جادیا یست که تالش برارو نیهماز 

از بحران  در واقعمتحده  االتیدوگانه وجود دارد و ا یهامعیار وضوحبه که دانندیهمه م

واشنگتن  کنمی. فکر مکندیده مخود استفا یهژمون یدوبارهاعمال  یبرا نیاوکرا

در  شیهاجنگ در موردکند و  یگذشته را بازساز ینحوبود که بتواند به  دواریام

 .ه استثر نبودؤکار م نیکند، اما ا جادیا یفراموش انه،یخاورم

https://jacobinmag.com/2022/03/donbas-donetsk-luhansk-ukraine-russia-putin
https://jacobinmag.com/2022/03/donbas-donetsk-luhansk-ukraine-russia-putin
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 کشور متهم نیه است. اشدبه جنگ انتقاد  نیواکنش چشدت از بهدر غرب 

ر دهد. دیمای کنندهتعیین یاسیو س یاقتصاد هایکمک نیشده که به پوت

 یراب اینمونهرا  هیتهاجم روس نیچ دیکه شا بود ییهاصحبت یآغاز جنگ، حت

 ؟نظرتان در این مورد چیست. نددانبه دست خودش می وانیاشغال تا

اما در  ،را محکوم نکرده هیکشور روس نیاست. ا کامالً محتاطانه عمل کرده نیچ

 ی تحرکهدندهانجام نداده که نشان یاقتصاد ای ینظام ،یسایحرکت س چیحال ه نیع

 نگرالیو تحل ییکایمقامات آمر یکه حت کنمی. فکر مباشد هیروس به نفع مهمی

 فعبه ن نیچ یاقتصاد یبر مداخله یمبن یشواهد توانندیم یسختبه زین یاقتصاد

 ک،یلماتپی. از نظر دده بودندکربوق و کرنا  حاال دربود، تا  طورنیکنند. اگر ا دایپ هیروس

لی خی هیبه تهاجم روس دنیبخشتیمتحد شده است، اما در مورد مشروع هیبا روس نیچ

 بوده است. محتاط

متحده و  االتیا نیب یامعاهده چیه ن،یدارد. در اوکرا خیلی فرق وانیتا تیوضع

 یشکل به همان تیوضع نی. بنابراشته استوجود ندا یگریو کشور د نیاوکرا ای ن،یاوکرا

مختلف  هایهمعاهد قیمتحده از طر االتیوجود نداشت. ا هست در اوکراین وانیکه در تا

خواهد  احمقانه وانیبه تا نیچی حملهمرتبط است.  وانیابا ت یو نظام یاسیس ،یاقتصاد

 یتواند برایمتحده م االتیشود و ایمتحده م االتیا یباعث واکنش نظام رایبود، ز

 اشاره کند. 2927 یدهه لیموجود از اوا هایهبه معاهد یپاسخ نیچن هیتوج

 یخود با کشورها کیپلماتیو د یاقتصاد یدستاوردهادیوانگی خواهد بود که چین 

 نی، چمرحله نیکنم، در ایفکر م نیکند. بنابراحمله به تایوان  یقربان ی راجنوب جهان

 تیحما استیس نیواقع از ابه زیمتحده ن االتیو ا رضایت دارد واحد نیچ استیاز س

 نیشناسد. چمی تیبه رسم نیچ یتنها دولت قانون نوانعکند که دولت پکن را بهیم

ه کند ک دیکأت دایممجبور است  یغاتیطور تبلاست، اما به یموجود راض تیاز وضع

ت سکوت کند، شکس برسر این مسألهناگهان است. اگر پکن به نیز چا یبخش وانیتا

 پکن خواهد بود. یبرا یبزرگ کیپلماتید

 نیاست که ا وانهید نیو چ ستیدر کار ن وانیبه تا یکه تهاجم میگویم نیبنابرا

 انویتا یهااست و تنگه پر از نیروهای امریکایی نیچ یجنوب یایکار را انجام دهد. در

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-38285354
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ت جهان صحب ییایدر یروین نیاست. ما در مورد قدرتمندتر ییکایآمر یهایکشت مسیر

 است. وانیتا یو تنگه نیچ یجنوب یایدر در نیمهار چ برکه متمرکز  میکنیم

 یکار چنین اًآن را ندارد، و واقع کیت تحرأجر نیاست که چ ینظام یروین نیا

بوده است.  نییپا کامالً اقعدر و ریاخ یهادر سال نیچ یدفاع یهانهینکرده است. هز

ها ینیکه چ ییهانهیبرابر هزطور مداوم سهمتحده در چند سال گذشته به االتیا

 االتیبا ا یواقعا مصمم بودند که از نظر نظام هاًینیکنند، خرج کرده است. اگر چیم

. دیبود شانینظام یهانهیدر هز یتربیش اریبس شی، شاهد افزاهمسان شوندمتحده 

مهم  اریبس ییایدر یریدرگ که در صورت وقوع – دینگاه کن مابریهواپ یاگر به ناوها

. است یدوران شورو یمیقد یهایطراح زدارد که ا مابریفقط سه ناو هواپ نیچ -است 

 یماهایهواپ یفناور USS Gerald R. Ford فناوری نیترشرفتهیدر برابر پ نیبنابرا

 .اندمقایسهغیر قابلالً که کام – را دارید 2907 یدهه

باعث  روسیه، بر غرب هایتحریم که اندگفته مفسران برخی

 یجهان اقتصاد ی آندر نتیجه و شودمی زداییسازیبخشیدن به جهانیشتاب

 یکی شود،تجزیه می اردوگاه دو بهسرد  جنگ نوع از جدیدی وضعیت در

 ؟چیستمورد  این در شما دیدگاه. واشنگتن پیرامون دیگری و پکن پیرامون

 ادیاقتص و مالی هایتحریم که کند ایجاد شرایطی خواهدمی واشنگتن کنممی فکر

 هاین تحریما که بینیممی کنممی فکر و بزند، آسیب روسیه اقتصاد به واقعاً روسیه علیه

 اشد،ب محتاط بسیار باید اروپا. زندمی آسیب نیز غرب به زیرا هستند، دولبه شمشیر

 تحدهم ایاالت یعرضه به تواندنمی و است وابسته شدتبه روسیه انرژی منابع به زیرا

 نرژیا تأمین خطوط که دارم شک خیلی. زمستان بعد از رسیدن خصوصبه کند، تکیه

 .شود قطع زیادی حد در اروپا و روسیه بین

 غرب که قدرآن نه احتماالً اما زند،می آسیب روسیه به هاتحریم کنممی فکر

 جنوبی دوران آپارتاید، آفریقای حتی یا عراق مانند کشورهایی با مقایسه در. خواهدمی

 یجهان جنوب با مهمی روابط اقتصادی نظر از و است تریبزرگ بسیار اقتصاد روسیه

. است تریبزرگ بسیار بازیگر روسیه زیرا نیستند، دقیق لزوماً سوابق آن بنابراین،. دارد

 این هک گویندمی غربی مطبوعات حتی زیرا باشد، داشته معکوس ثرا تواندمی تحریم و
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 بدین است، شده جا روبرودر آن منفی واکنش با روسیه اقتصادی انزوای برای تالش

 دض یشجاعانه مقاومت البته. پوتین دامن زده است حامی ناسیونالیسم به معنا که

 هاروس از بسیاری کنممی فکر من اما است، داشته وجود روسیه در پوتین علیه جنگ

 .اندشده ناسیونالیستی جنون این اسیر

 .است چین به درواقع هشدار این و است هشدار نوعی هاتحریم این که کنممی حس

 است چیزی همان این شوید، غرب با جدی ایوارد مبارزه روزی اگر»: است این پیام

 این در که است دلیل همین به و داند،می را این چین «شد. خواهید روبرو آن با که

 .از این دست بشود هاییتحریم باعث دامن نزده که ایعجوالنه اقدام نوع هیچ به مرحله

 زیرا ،است چین از پذیرتر آسیب بسیار مالی و اقتصادی هایتحریم برابر در روسیه

 تردهپیچی بسیار توسعه داده، جهانی جنوب که با اقتصادی از لحاظ مجموع روابط پکن

ت که ای وابسته استولیدی ظرفیت به شدتبه متحده ایاالت اقتصاد این، بر عالوه. است

 ادرص متحده تایاال به و تولیدات آن سپس اندساخته های فراملیتی در چینشرکت

ؤثر م چین علیه کند،می اثر روسیه علیه که شدت همان به هاتحریم بنابراین. شودمی

 ت.نیس

 مرحله این در. باشد چین تواندکلی می وضعیت این بزرگ یبرنده که کنممی فکر

 از جلوگیری برای تالش نظر از از خود محافظت کرده، اوکراین جنگ عواقب در برابر

 سیاسی، نظر از که رسدمی نظر به اما دارد، را خود خاص مشکالت کرونا گسترش

از وضعیت کنونی خارج  متحده ایاالت از بهتر بسیار خارجی، سیاست و اقتصادی

به تالش  پوتین ساختن منزوی برای تالش در اروپا و متحده ایاالت. شودمی

 در یاصل ندگانکنشرکت از که یکی چین کنممی فکر و اندفرسایی دست زدهطاقت

 کند.می عمل بهتر نیست، خیلی درگیری این

بخش  آفریقا و خاورمیانه. است کرده تشدید را جهانی تورم بحران جنگ

 خود یبهره نرخ غنا. کنندمی وارد روسیه و اوکراین از را خود گندم از بزرگی

 وضعیت از شما تحلیل. دهد کاهش را تورم تا است داده افزایش درصد 71 به را

 چیست؟ جهانی جنوب در اقتصادی

https://www.jacobinmag.com/2022/03/russian-socialists-protest-putin-war-ukraine-antiwar-dissent
https://www.jacobinmag.com/2022/03/russian-socialists-protest-putin-war-ukraine-antiwar-dissent
https://thenextrecession.wordpress.com/2022/04/03/the-submerging-market-debt-crisis/
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 مشکالت سبب به. است افزایش حال در جنوب و شمال در تورم مختلف، دالیل به

 ایفشاره از بخش بزرگی. داشت وجود قبل از تورمی فشارهای کرونا، گیریهمه از ناشی

 فکر و است، جهانی بزرگ هایشرکت تأمین یزنجیره در جاییجابه از ناشی تورمی

 رابرب در فقط نه تأمین، هایزنجیره این پذیریآسیب به مربوط هادرس از یکی کنممی

 از یکی. است وهواییآب و وضعیت ناگوار گیرهای همهبیماری برابر در بلکه جنگ،

 هاینجیرهز به وابستگی این از کشورها از بسیاری که است رود اینمی انتظار که نتایجی

 .روی آورند ایمنطقه همکاری هاینامهتوافق به بیشتر و شوند دور جهانی تأمین

 نترلک تأثیر. است شتاب پیدا کرده نفت و گندم مورد در ویژهبه جنگ ناشی از تورم

این  یکتفک قدر است؟چه جنگ تأثیر و چیست تنف یتولیدکننده کشورهای انحصاری

 نفت یتولیدکننده کشورهای شود، متوقف جنگ وقتی حتی زیرا. است سخت بسیار دو

 رد شیوع کرونا که ابتدای مانند دارم شک. بماند باال بسیار آن قیمت که خواهندمی

. اشیمها بقیمت کاهش یافت، شاهد کاهش درصد 27 از قیمت بیش موارد از بسیاری

 سقوط ناًمطمئ اما شد، خواهند تثبیت االن به نسبت تریپایین سطح در که کنممی فکر

 هب احتماالً نکنند، پیدا کاهش توجهیقابل میزان به اگر و. داشت نخواهند چشمگیری

 مشکل با امر نیز این و. ماند خواهد باقی باال نیز کاالها قیمت که است معنی این

 .است شده پیچیده یجهان تأمین یزنجیره

 است، شده اغراق واقعاً تورم بر آن تأثیر که در مورد عواملی از یکی حال، این با

 برای زیادی هایهزینه. است گیریهمه بحران دلیل به دولت رفاهی هایهزینه افزایش

 اقتصاددانان برخی اکنون و داشت، از محل کسری بودجه وجود زندگی سطح از حمایت

 لتع کنممی فکر من. باشد درست کنمنمی فکر - است تورم عامل این که گویندمی

 یجانب آمدهایپی و نفت، قیمت افزایش جهانی، یعرضه هایزنجیره در مشکالت اصلی

 .است بوده کاالها قیمت آن بر

 هایهزینه افزایش و ناتو از حمایت حیات تجدید شاهد که رسدمی نظر به

 ار مسأله شما این آیا امپریالیست، ضد یک انعنوبه. هستیم غرب در نظامی

 کند؟می نگران
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 جو. شودمی مربوط داخلی تحوالت به هااین از بخش بزرگی متحده، ایاالت در

 ررسمیغی داخلی جنگ شرایط وفصلحل برای چین به نسبت نگرش و اوکراین از بایدن

وری دارید که در داخل کش شما. کندمی استفاده دارد وجود متحده ایاالت در اکنون که

 هاییاهر از یکی خارجی دشمن یک توانایی خلق بنابراین بندی شده است،قطب شدتبه

 لیم همکاری از ظاهربه و کنید خنثی را ترامپ دونالد پایگاه توانیدمی که با آن است

 هاینههزی با ها همراهآن اما باشد، مؤثر کار واقعاً این که کنمنمی فکر. باشید برخوردار

 از بیش حاضر حال ها دراین هزینه. داد خواهند به این دستورکار ادامه باالتر نظامی

این امر تأکیدی . شد خواهد هم بیشتر احتماالً و است جاری سال در دالر میلیارد 077

 دموکرات حزب چپ جناح این که و جنگ ضد احیای واقعی جنبش اهمیت است بر

 تالش رد جنون ناسیونالیستی را که بایدن این و بگیردتری قوی جنگ بسیار ضد موضع

 .متوقف سازد است،ایجاد آن 

 و لیبرال نیروهای میان در ویژهبه گرینظامی در جهت تحولی مسلماً اروپا در

 ولودیمیر با گرفتن عکس برای جانسون بینیم بوریسمی. دارد وجود کارمحافظه

 بزرگی فرصت داخل، واقعی او در شکالتم به توجه با جنگ این و رود،می زلنسکی

 ماا کشید، خواهد طول چقدر ناسیونالیستی یلحظه این دانمنمی. است بوده اشبرای

 .یستندن لوحساده کندمی فکر جانسون بوریس قدر کهآن بریتانیا در مردم کنممی فکر

 که دارد وجود روسیه انرژی به زیادی وابستگی اروپا، اصلی یمنطقه مورد در

در  همچنان هادموکراتسوسیال رهبری تحت آلمان. بود خواهد سازمشکل همچنان

 رفدارِط اروپایی دیدگاه منظر از کنمنمی فکر اما ،دهدانعطاف به خرج می واشنگتن برابر

 چه مدانینمی فرانسه، در. بود در قدرت مرکل آنگال باشد که زمانی مانند متحده، ایاالت

 یاستر انتخابات دوم دور تواند درمی لوپن مارین با ملی اجتماع: بیفتد است قرار اتفاقی

 با بیشتر اروپایی افراطی راست دانیم،می همه که طورهمان و شود، پیروز جمهوری

 یافراط راست هایچهره از دیگر یکی ستان،مجار در اوربان ویکتور. است متحد پوتین

 .دارد روسیه با ترینزدیک اتحاد است، شده انتخاب بار دیگر تازگیبه که

 و نظامی هایهزینه افزایش برای تیکه حرک رسدمی نظر به درست است بنابراین

 سیال قدرآن کشورها این از بسیاری در داخلی وضعیت اما. دارد وجود ناتو در جهت

 ایاالت و انیابریت اروپا، یاتحادیه بین ائتالفی قدرتمند به امر این گفت تواننمی که است

https://www.jacobinmag.com/2022/03/germany-nato-eu-military-budget-scholz-ukraine
https://jacobinmag.com/2022/04/marine-le-pen-populism-national-rally-france-elections-iron-fist-velvet-glove
https://www.jacobinmag.com/2022/03/viktor-orban-ties-moscow-putin-hungary-general-election
https://jacobinmag.com/2022/04/orban-hungarian-election-united-for-hungary-opposition-results
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 مدتمیان در اما شد،با ناتو تقویت تواندمی مدتکوتاه ینتیجه. شد منجر خواهد متحده

 .باشیم غرب اتحاد تضعیف شاهد توانیممی بلندمدت، و

 ایاالت تیکژئوپلی وضعیت به وقتی تحلیلگران اکثر که است چیزی این کنممی فکر

 نگاه خارجی سیاست به صرفاً توانیدنمی اندازند؛می قلم از کنندمی نگاه اروپا و متحده

 گرا کنممی احساس. در نظر نگیرید خود تحلیل رد را داخلی سیاسی مبارزات و کنید

 اقعاًو ببینیم، جدید المللیبین یصحنه این در را غرب درازمدت گیریجهت خواهیممی

 .کنیم این عامل توجه به باید
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