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چرا در یک ماه اینده احتمال یک معامله در قبال سرنوشت اوکراین  
 زیاد است؟ 

 
 .فی جویانه از عربستان سعودی به چه معنا استیس جمهور بایدن بخاطر اقدام تالئیک دوست پرسیدند که سخن ر

در این انتخابات چانس اینکه دیموکرات ها قدرت   .امریکایی ها تا یک ماه دیگر انتخابات میان دوره یی در پیش دارند
اگر مردم امریکا در این هفته هایی پیش از انتخابات احساس کنند    اً خصوص  ،کانگرس را از دست بدهند زیاد است

اقتص یکی از مهم ترین شاخص هایی که مردم امریکا به اساس ان اوضاع   .اد کشور شان خرابتر شده میرودکه 
  .قیمت پطرول در تانک تیل است ،قضاوت میکنند اقتصادی را

بنا کشور هایی که با سیاست انرژی بدیل و بهتر ساختن محیط زیست دیموکرات ها مخالف هستند )اکثر کشور های 
برای خود بهترین فرصت میابند که اگر بتوانند پای دیموکرات ها را در این    جمع شامل میشوند(نفت فروش در این  

یس جمهور جمهوری خواه را بیشتر کمک کرده  ئمدن یک رآزمینه    ۲۰۲۴انتخابات کمی لنگ کنند تا در انتخابات  
  .باشند

تصمیم گرفتند تولید نفت شانرا کاهش    اوپکدر رابطه به همین مساله است که عربستان سعودی با بقیه کشور های  
بدهند تا قیمت نفت در بازار بین المللی بلند رفته و قبل از رسیدن انتخابات مردم امریکا تصمیم متفاوت در قبال  

  .دیموکرات ها بگیرند
شان را با کشور های نفت فروش در عین خطوط   جمهوری خواهان امریکا هم خود  در چنین فصل سیاسی معمولً 

ً بن .فع میابندمنا رابطه های پنهان کمک کردن کشور های مانند روسیه امارات و یا عربستان سعودی در چنین موقع  ا
یس جمهور پوتین در این ئ دید و باز دید های یک تعداد رهبران کشور های نفت فروش با ر .خیلی محتمل میگردد

  .روز ها بیشتر در چنین راستا قابل فهم میگردد
که یکی از طرفداران سرسخت انرژی   ایالن ماسکحدی جدی شده است که گفته میشود کسانی مانند    کم کم حوادث به

یس جمهور بایدن و ریس جمهور پوتین ئبدیل و بهتر ساختن محیط زیست میباشد )درعین زمان روابط نزدیک با ر
بدون چون وچرا سرنوشت له درست باشد  أپنهانی با ریس جمهور پوتین صحبت کرده است. اگر این مس  هم دارد(

یس جمهور پوتین  ئمنتقدان سیاست مذاکره با ر .اوکراین کمتر و سرنوشت انتخابات امریکا بیشتر مطرح بوده است
  .یس جمهور اسبق امریکا خوانده اندئاین کار ایالن ماسک را مترادف با سیاست های دونالد ترامپ ر

نده سرنوشت جنگ اوکراین به شدت با تهدید یک معامله پنهانی یآبنا به ساده گی میشود مشاهد کرد که در یک ماه  
یس جمهور تصمیم بگیرند که طی ئدر چنین یک مقطع ممکن است که این دو ر .بین امریکا و روسیه روبرو است

  .یک معامله پنهانی زمینه تداوم قدرت همدیگر را مساعدت نمایند 
  -احساسات    -نیای سیاست دنیا عواطف  د   .ری محتمل استگر چه من پیوسته میگویم که در دنیای سیاست هر کا

سفانه تصامیم از  أدرچنین یک دنیا مت .دنیا حراست از منافع جدی طرف ها است .سخاوتمندی نیست-وفاداری و  
  .ثر میگرددأرزش ها کمتر و از منافع بیشتر متا

ان و مردم دنیا نشان خواهند داد که چقدر به  در یک ماه اینده نه تنها جو بایدن بلکه در کل دیموکرات ها برای خود ش
  .خواهند شد ارزش های دیموکراتیک در دنیا بیشتر از منافع سیاسی و ماندن در قدرت شان اهمیت قایل

 .بنا برای ناظران سیاسی نسل جدید افغانستان خیلی فرصت خوب است تا یک درس مهم دیگر را در عمل یاد بگیرند
یس جمهور پوتین صورت گرفت باید دانست که منافع  ئیس جمهور بایدن و رئله یی بین راگر در این یک ماه معام

نصورت آ  با هم ندیدند در  یس جمهور اصالً ئاما اگر چنین یک کاری نشد و این دو ر .خیلی بر ارزش ها چربی میکند
  .میشود بالی دیموکرات ها و پای بندی شان بر سر ارزش های دیموکراتیک بیشتر حساب کرد 

  .یس جمهور هم از کرملین بلند است و هم از کاخ سفیدئر این چند روز زمزمه های مذاکره مستقیم بین دو رد
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استخبارات   من حتی فکر میکنم حادثه حمله بر پل کریمیا یک حرکت غیر منطقی و بی وقت توسط کسانی بود )احتمالً 
بیشتر کنند تا در نظر مردم اروپا و امریکا او را اوکراین( که میخواستند پوتین را مجبور به کشتن و ویران کردن  

بیشتر خون اشام جلوه داده و برای دیموکرات ها در این مقطع قیمت یک مذاکره پنهانی با او را خیلی بلند تر از  
  .همیشه بسازند که چنین هم کرده اند

 .ب بیرون خواهد ساختآچگونه از    یس جمهور رائینده ببینیم که میدان سیاست چلو صاف این دو رآحال در چند هفته  
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