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توافقنامه صلح با حزب
اسالمی و تأثیر آن بر
اوضاع امنیتی و سیاسی
رحیم حمیدی

پس از  2001میالدی ،حزب اسالمی گلبدین حکمتیار به مناسبات
قدرت و ســاختار جدید حکومت وارد نشــد و در مقابل ساختار
جدید ایســتاد و آن را به رسمیت نشــناخت و در برابر حکومت
علم مخالفت را برپا نمود .با این حال ،تنها نیروهای بین المللی در
افغانســتان نبود که مورد هدف جنگجویان این حزب قرار داشت
بلکه نیروهای امنیتی افغانستان نیز برای این حزب دشمن تلقی
می شد .با این وجود این اما ،حزب اسالمی به مرور زمان از صحنه
جنگ و درگیری تا حدودی به حاشیه کشانده شده بود .این حزب
قادر به رقابت با گروه طالبان ،شبکه حقانی و بسیاری از گروههای
شورشی نبود .در واقع ،حزب اسالمی در چند سال اخیر نه توانایی
نظامی گروه طالبان را داشت و نه حامی جدی منطقهای.
آمدن حزب اسالمی در ساختار قدرت اما ،تحول سیاسی جدی را
در پی خواهد داشت .حزب اسالمی از آغاز شکل گیری تا پیشا بن
تأثیرگذارترین حزب سیاسی در افغانستان بوده است .اعضای این
حزب بیش از هر حزب سیاسی دیگر نسبت به ساختار و رهبری
حزب وفادار مانده اســت .این وفاداری ظرفیت بازسازی مجدد را
به این حزب می دهد و در آینده با مدیریت می تواند این حزب را
به یکی از بازیگران مهم داخلی تبدیل نماید .جدا از این مسئله،
حزب اسالمی دارای چند شاخه می باشد .آمدن حزب اسالمی به
رهبری گلبدین حکمتیار احتمال متحد شدن شاخه های دیگر با
این حزب را نیز بیشتر نموده است.
مســئله اما ،این است که تقسیم قدرت در وضعیت کنونی چگونه
خواهد شــد؟ حکومت براســاس توافقنامه سیاسی یک سری
امتیازات را به حزب اســامی خواهد داد .جدا از مسائل قضایی
مســئله جلب و جذب کادرهای حزب اسالمی در ساختار اداری
نیز هست .براســاس توافقنامه بن قدرت میان چهار گروه قومی
براساس شعاع وجودی شان تقسیم شده است .در یک و نیم دهه
گذشــته ،تقسیم قدرت به صورت نسبی میان گروه های قومی بر
مبنای توافقنامه بن صورت گرفته است.
در وضعیت کنونی که رئیس جمهور غنی و عبداهلل عبداهلل ،رئیس
اجرائیه بر سر تقسیم قدرت منازعه دارد احتمال آن می رود که با
آمدن حکمتیار منازعه قدرت تشدید شود .حزب جمعیت اسالمی
از مخالفین جدی حزب اســامی در دوران پیشا بن بوده است.
بیشــترین جنگ میان این دو حزب رخ داده است .اگر چه اکنون
حزب جمعیت اسالمی توافقنامه صلح با حکمتیار را پذیرفته است
اما ،این بدین معنی نیســت که حکمتیار را شــریک در سهم از
قدرت خود بداند .بنابراین ،ضرورت به مدیریت جدی دارد تا این
آمدن حکمتیار منازعه را در میان گروه های قومی افزایش ندهد.
ســهیم شدن حزب اسالمی در ســاختار قدرت اما ،منجر به این
نخواهد شد که گروه طالبان تشــویق به گفتگو و مذاکره گردد.
زیرا ،گروه طالبان یکی از کارت های بازی کشــورهای همسایه
اســت .تا زمانی که گروه طالبان سودی برای کشورهای همسایه
دارد این گروه حاضر به گفتگو و مذاکره نخواهد شــد و به جنگ
و خشــونت ادامه خواهد داد .بنابراین ،اشتباه است اگر بپنداریم
که آمدن حزب اســامی در ساختار قدرت می تواند انگیزه گروه
طالبان برای گفتگو و مذاکره را بیشتر نماید .ما باید همچنان با این
گروه باید بجنگیم و از راه چنگ شکســت شان بدهیم و یا اینکه
با استفاده از دیپلماسی کشــورهای همسایه را متقاعد نمایم که
دست از حمایت ،تمویل و تجهیز این گروه بر دارد.
در پایان این نوشــتار باید متذکر شوم که آمدن حزب اسالمی به
ســاختار قدرت تحول امنیتی را در پی نخواهد داشت .وضعیت
امنیتی به شــکل کنونی ادامه خواهد یافت .در صورت که حزب
اسالمی به شکل درســت آن مدیریت شود تحول سیاسی را در
عالم سیاست افغانســتان به وجود خواهد آورد .جهت گیریها و
صف بندی ها را تغییر خواهد داد .با این حال ،راه طوالنی در پیش
اســت .امیدوارم که آمدن حزب اسالمی در ساختار قدرت الگوی
برای دیگر گروه های شورشی شود تا اسلحه را به زمین بگذارد و
به شکل مسالمت آمیز و قانونی برای کسب قدرت مبارزه نماید.

خشونت پروری روان های مصدوم و قهر مشروع
در نرم ترین نــوع خود ،انتقال ســتم
پیشــگی تجربه شــده در افغانستان با
توسل به «کلمات قاتل»( از :یگر) کرامت
انســانی و مرز های خصوصی انسان ها
را هدف قــرار می دهد .افــرادی که از
چنین ابــزاری بهره گیری می کنند ،خود
را قربانیــان جاویدانی مــی دانند و این
قربانیان جاویدانی ،توان ارتقا به جانیان
بی رحم و بی عاطفه را دارند و می توانند
به عوامل و مجریان پایدار خشونت تبدیل
شــوند .رویاهای افرادی از این دســت،
بیشتر رویاها و آرمان های آنتی اجتماعی
(ضد همبستگی) می باشند.مانند رویای
انتقام گیری ،کشــتار ،اعدام و استفاده
از خشــونت برای تنظیم آنچه که افرادی
از ایــن قبیل نظم ضد و یــا گزینه آنچه
که هست می پندارند .پسران و دختران
خشونت دیده از زنان ،و یا مبتال به چنین
توهمی ،به انسان های زن ستیز مبدل می
شوند؛ زنان مورد سؤ استفاده قرار گرفته
از جانب نزدیکان و مردان ،به انسان های
مردستیز مبدل می شــوند و بدین گونه
قربانی ،همرنگ جانی و خود جنایتکار می
شود و جامعه تراوما زده در چنبره روابط
و ساختار های خشونتزا گیر می کند و تا
زمانی که فرصت برای شکستن این چنبره
اهریمنی فراهم آیــد و روابط اجتماعی و
نظام جامعه بر بنیاد تسامح متحول شود
و جامعــه دگرپذیر گــردد ،غلبه بر این
بیماری دشوار است .در صورت آفرینش
یک بســتر اجتماعی سرشار از تسامح و
خشونت گریز ،خشونت ورزی به مشکل
یک اقلیت کوچک ،از منظر روانی آسیب
دیده ،کاهــش می یابد و چنین جامعه ای
اســت که می تواند روابط و ساختار های
متحول ساختن خشونت کشنده و ویرانگر
به نیروی سازنده و خالق را مهیا سازد.
اما از جانب دیگر ،اســتفاده از خشونت
در پیکار های رهایی بخش و نهضت های
عدالــت خواه به مثابه راهــکار و ابزاری
برای رهایی از ســیطره و استبداد ناگزیر
می نماید .چنین خشــونتی کنترول شده
و متناســب با اهداف عالی که انســان
ها در پی دسترســی به آن هستند می
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باشد .خشــونت در چنین مواردی مقدس
و ســتودنی نبوده بلکه از روی اجبار است
و به مثابه آخرین ابزار از آن اســتفاده می
شود .چنین رویکرد تحمیلی ،مولود شرایط
خونینی است که عدالت ستیزان بر جوامع
و شهروندان تحمیل می کنند .اما این نباید
به مثابه یک ابزار ســتودنی و یک انتخاب
داوطلبانه از سر شــیدایی ،همه جا گیر و
طبیعی پنداشته شود .استفاده از خشونت
و قهر مشروع ،در نهایت باید برای زدودن
خشونت و مهار کردن قانونی آن مورد توجه
قرار گیرد .از یونان و روم باستان بدین سو،
مشروعیت «قتل تیران» (قتل ستم پیشه)
یکی از موضوعات مورد بحث بوده اســت و
در دوران روشــنگری و هومانیسم ،یکی از
موضوعات درخور مکث فلسفه اخالق شده
است و دیدگاه ها و تیوری های گوناگون در
این راستا همواره با یکدیگر در جدال بوده
اند.
فرار از هرنوع خشــونت و اجتناب از بهره
گیری از آن تحت هر شرایطی برخاستگاه
اصلی جنبش پسیفیســتی جهانی را می
ســازد« .راه ،خود هدف است» برخاستگاه

اصلی فلســفه گریز از خشــونت مهاتما
گاندی و جنبش های پسیفیستی جهانی را
تشکیل می دهد .یوهان گالتونگ ،فرزانه
نارویژی و پژوهشگر صلح ،با اقتدا به مهاتما
گاندی ،یکی از بزرگان این جنبش اســت.
شــعار «صلح را بدون سالح تأمین کنید»
یکی از شــعار های مرکزی جنبش صلح
جهانی می باشــد .هومانیسم و رمانتیسم
ایده الی و بی کرانــه ی این رویکرد ،در
برابر خشــونت ،خونبارگی و خون پرستی
جنبش های بنیادگــرای معاصر و حمالت
انتحاری و قتل های جمعی زنان و کودکان،
ناتوان می نماید .از این رو ،واقعیت گرایی
سیاسی و آرمان کاهش خشونت ،انسان را
ناگزیر به انتخابی می کند که در گوهر خود
با آرمانگرایی رومانتیک انســان خشونت
گریز در تقابل قرار دارد .سخن منسوب به
پیامبر عیسی مسیح که می گوید« :اگر به
گونه راستت سیلی زدند ،گونه دیگرت را
نیز پیش بیاور» سرشار از محتوای بزرگ
اخالقی است اما آیا این سخن که حواریون
به پیامبر برگزیده خدا نسبت داده اند ،می
تواند راهگشای جوامعی باشد که هر روز

کودکان ،جوانان و فرزندان آنها در هجوم
بی رحم بنیادگرایی ایدیولوژیک تکه پاره
می شــوند؟ چنین رویکردی نمی تواند به
تدوین سیاســتی درخور برای مبارزه با
انســان هایی که مردان ،زنان و کودکان را
سر می برند ،ممد واقع شود .از این رو:
 .1خشونت زدایی را باید به افراد جامعه
آمــوزش داد و این اصل را به یک ارزش
اخالقی و انسانی جامعه شمول ارتقأ داد.
دستگاه های اجتماعی ،خانواده ،مکتب
و دانشگاه ها و دســتگاه های سیاسی،
جامعــه مدنــی ،جنبش هــای حقوق
شــهروندی و حقوق بشری باید ملزم به
ارزش های خشونت ســتیز باشند .صلح
جویی ،دیگر پذیری ،بخشایش و فرهنگ
تســامح ر ا باید به فلســفه آموزشی و
تعلیمی و فلسفه زندگی انسان ارتقا داد.
خشونت گرایی پیش مدرن و گرایش به
انتقامگیری کتلــه ای و یا فردی را باید
از تفکر فلســفی و نظام ارزشی جامعه
زدود و در همین راســتا ،باید با برنامه
ریزی هوشــیارانه و با آموزش از تجارب
جوامع خشونت دیده به درمان تراومای

شــهروندان پرداخت و پیش زمینه یک
جامعه خشونت گریز را فراهم ساخت.
 .2مقاومت و پیکار برای محو خشونت ،در
این جهان که سرشار از کینه و نفرت است
و جلوگیری از فرهنگ شــدن خشونت ،از
الزامات انسان بودن انســان است .جهل
تاریخی و ســاختار های مولد آن که بگونه
مثال کشتن کودکان را به دلیل اینکه یک
عضــو خانواده آنها مرتکب جنایت شــده
است ،جامعه پذیر بسازد ،چیزی نیست مگر
نمادی از حیوانیت موجودی که در آستانه
گذار به انسانیت و کشف آدمیتش گیر مانده
اســت .از این رو ،در سیاست ،گزینه ای که
استفاده از جهل تاریخی و ماندگار را برای
توجیه خشــونت ورزی و مجازات جمعی
مجاز می پندارد و مانع قوام فرهنگ و باور
پر از تســامح و دیگر پذیر میشود ،گزینه
دیگری را بجز اســتفاده از قهر مشروع،
برای مهار چنین خشــونتی ،نمی گذارد.
اینجاست که سرکوب تروریسم و گرایش
های قهری و جنایتکارانه با توســل به قهر
مشــروع در نهایت خود زمینه ساز قوام
دموکراســی و تقویت ارزش های زیست
جمعــی و فراهم کردن بســتر فرهنگی و
اجتماعی برای ایجاد یــک جامعه بردبار،
دیگر پذیر و کثرت گرا می شــود .دولت
صاحب قهر مشــروع ،در واقع با توسل به
این قهر ،از تسامح و دموکراسی پاسداری
می کند .حراســت از زندگی انســان ،از
طریق ابزار قانونی ،ســرآغاز حراست از
حقوق بشــری و شــهروندی می باشد .از
این رو ،وقتی که این همه خون و کشتار و
غارت را در افغانستان می بینم ،نمی توانم
باور کنم که تخولســکی حق داشت وقتی
می گفت« :سرباز ها قاتل اند!» .سربازانی
که با کشــتار های افراطیت ایدیولوژیک
و تروریســم معاصر مبارزه می کنند و یا
از نظام های برخاســته از اراده آزاد مردم
دفاع می کنند ،نه تنها قاتل نیســتند که
ناجیان انسان اند .آن ســربازی را که در
خوســت ،انتحاری را که می خواست خود
را در مکتبی انفجار دهد ،در بغل گرفت و
فریاد زد« ،فرار کنید که انتحاری است» و
جانش را در این راه فدا کرد بجز فرشــته
صلح چه می توان نامید؟

رمز گشائی از شکن های عصری تاریخی
قسمت دوم و پایانی
تحــول جایگاه چیــن در بــازار مصرف
جهانگردی
از « نســخه برداری» صنعتی تــا ابداع و
اختراع ؟
افزایش سهم کشــورهای بالنده در اقتصاد
جهان گرایشی گذرا نیســت و آنها موفق
شــده اند گذار از نســخه برداری صنعتی
به ابداع و اختراع را بــا موفقیت به انجام
برســانند ســازمان همکاری و توســعه
اقتصادی( )OECDدر ســال  ٢٠١٢پیش
بینی کرده بود که سرمایه گذاری چین در
بخش تحقیقات علمی در سال  ٢٠١٥از اروپا
و در ســال  ٢٠٢٤از ایاالت متحده پیشی

 کارتون روز

 qبنیان گذار :داکتر حسین یاسا
qمدیر مسوول :محمد رضا هویدا
qسردبير  :حفیظ اهلل زکی

خواهد گرفت  .بر اســاس گزارش یونسکو
چین عمال از سال  ٢٠١٤به دومین سرمایه
گذار در بخش تحقیقات علمی تبدیل شده
است.
هیچ بخشی از اقتصاد در تیول کشورهای
صنعتی ســابق باقی نمانده است .از تولید
محصــوالت الکترونیکی بــا کیفیت باال
(شــرکت  ) Xiaomiتا خواندن اتوماتیک
رشته های دنا( DNA-شــرکت ، ) BGIاز
موتور جستجوی وب ( )BAIDUتا مارک
های لوکس چینی ،نسخه برداری جای خود
را به ابداع و اختراع داده است.
بدین ترتیــب چهره جهــان بصورتی بی
بازگشــت تغییر پیدا کرده اســت .اگر در
دهه نود قرن گذشــته با سقوط دیوار برلن
جهان تیول یک قطب صنعتی  -مالی شــد
که رهبری ژئوپولتیک آنرا امپراتوری ایاالت
متحده بعهده داشــت ،دو دهه بعد جهانی
چند قطبی از لحــاظ صنعتی و ژئوپولتیک
رودروی ماست و زایش جهانی چند قطبی
از لحاط مالی و پولی در دســتور روز تاریخ
اســت .اروپا در قلب این تحول قرار گرفته
و ما بیــن تعهدات تاریخی با ایاالت متحده
و منافع دراز مدتش با اقتصادهای نوین در
نوسان است.
اگر متحد من (ترانس آتالنتیک) نیســتی
حتما رقیب منی شاید هم روزی دشمن
نباید فراموش کرد کــه بحران های کنونی
اروپا که موجب چند پاره گی آن شده است
ریشه ای آمریکائی دارند .بحران مالی اروپا و
مسئله بدهی یونان از عوارض بحران وام های
مسکن (ساب پرایم) آمریکاست( )٤و موج
مهاجرین عراقی و ســوری از عوارض جنگ
های مستقیم و نیابتی ایاالت متحده در این
منطقه .فروپاشــی بافت سنتی همزیستی
اقوام که یکی از دالیل اصلی مهاجرت وسیع
است با استفاده ابزاری آمریکا از اختالفات
قومی و مذهبی در عراق و سوریه آغاز گشت
( .)٥اروپا با بحران مهاجرین بهای اشتباهات
امریکا را در خاورمیانــه پرداخت می کند
آنچنانکه در بحران یونان بهای ماجراجوئی
های دالالن وال استریت را پرداخت .بحران
مهاجرین از سوی دیگر زمینی حاصل خیز
برای رشد راست افراطی در همه اروپا مهیا
ساخته اســت .این جریان ها تقریبا در همه
کشورها دگردیسی اندیشه ای پیدا کرده اند
 .دیگر نه مدافع اخالق مسیحی و کیش نرینه
پرستی « مردان قوی » هستند و نه از سنت
سامی ستیزی و نفی نسل کشی نازیان دفاع
می کنند .بسیاری از این جریان ها در رهبری
خود افرادی را برمــی گزینند که همجنس
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گرائی خود را پنهان نمی کنند و پشتیبان
دولت اسرائیل اند( )٦و بر پایه ایدئولوژیک
هانتینگتونی « جنگ تمدن ها »  ،اســام
ســتیزند و مدافع سیاســت های ایاالت
متحده در خاورمیانه .رهبران این جریان ها
به ویژه در اروپای شرقی از میان « مخالفین
» رژیم های سابق کمونیستی برخواسته اند
و ســابقه طوالنی همکاری با سازمان های
جاسوسی امریکا دارند .بدین ترتیب ردپای
ایاالت متحده هرچند پنهان و کم رنگ در
این بحران اروپا نیز دیده می شود.
با شکســت پــروژه ترانــس آتالنتیک،
بازگشت و تشــدید جنگ سرد می تواند
تنها معجون معجــزه گر برای ترمیم ترک
خوردگی « جهان غرب » باشــد  .یکی از
ابعاد اصلی بازگشت سیاست نظامی گری
در ایاالت متحده نیز همین امر است  .اما
از سوی دیگر عدم موفقیت پروژه بازگشت
به جنگ ســرد به معنی گسســت عینی
بین ایاالت متحده و متحــد اروپائی اش
،انگلســتان  ،با بقیه اروپای تحت هژمونی
آلمان اســت .از این لحظه به بعد اروپا نه
متحد بلکه رقیب و شاید هم روزی دشمن
به حســاب می آید .آینده نشان خواهد
داد که آیا ایاالت متحده موفق به نجات «
دنیای غرب» به شــیوه خود خواهد شد یا
نه .بخصوص که عامل اساسی دیگری نیز
وارد بازی می شود و نقشی تعیین کننده
در توازن قوا خواهد داشــت :پس از ظهور
جهان چنــد قطبی ژئوپولتیک و صنعتی ،
ما در آستانه ظهور جهان چند قطبی مالی
هستیم.
جنگ ارزی در جهان مالی چند قطبی
در ژانویه  ٢٠١٢یوان چین در رده بیســتم
مبادالت بین المللی قرار داشت  .یکسال
بعد در اکتبر  ٢٠١٣به رده هشــتم صعود
کرد .دو ســال بعد در اکتبر  ،٢٠١٥یوان
از ین ژاپن پیشــی گرفت و پس از دالر،
یورو و پوند اســترلینگ موقتا چهارمین
ارز مورد استفاده در مبادالت بین المللی
شــد( .)٧اما مهم تر از این آنســت که
یوان از ســوی صندوق بین المللی پول از
اکتبر  ٢٠١٦وارد کلــوب خصوصی « حق
برداشــت مخصوص »( )SDRمی شود با
وزنی( )٩٢،١٠بیش از پوند انگلیس()٠٩،٨
و ین ژاپن ( )٣٣،٨و پس از یورو()٩٣،٣٠
و دالر( )٨(. )٧٣،٤١این امر به یوان اجازه
می دهد که مسیر خود به طرف پول مرجع
بین المللی هموار و جایگاه خود را بمثابه
یک ارز ذخیره در میان بانک های مرکزی
مستحکم کند .اما آیا صعود یوان می تواند

خطری برای هژمونی دالر به حســاب آید
؟ بی شک در شــرائط فعلی نه .علی رغم
پیشرفت چشــمگیرش ،یوان هنوز یک «
پول کوتوله » به حساب می آید و نه وزن
آن در مبادالت بین المللی و نه جایگاهش
بمثابه پول ذخیره بــرای دالر نگرانی آور
نیست .اما وضعیت یوان درست مانند دالر
در آستانه قرن بیستم است « :ارز کوتوله
» ی یک هیوالی تجاری  -صنعتی .ایاالت
متحده در آغاز قرن بیســتم اولین قدرت
صنعتی جهان شد اما شکنندگی سیستم
بانکی اش آنرا در جایگاه یک کوتوله پولی
و مالی نگه داشــته بود .داستان پیدایش
دالر بمثابه تنها پول مرجع در سطح ملی
و سپس صعود و نبرد آن با پوند استرلینگ
برای کسب جایگاه پول مرجع بین المللی
نشان دهنده اینست که پول تا چه اندازه
امری سیاسی اســت( .)٩دالر بمثابه پول
مرجــع ورای بعد حمایت کننــده آن از
اقتصاد امریکا نقشــی اساسی در اعمال
هژمونی سیاسی و ژئوپلتیک آن دارد.هیچ
کشوری در جهان نمی تواند به خود اجازه
دهد که معــادل تولید ناخالص داخلی اش
بدهکاری داشته باشد و با اینهمه هیچ نوع
نوسانی ناشی از یورش مالی نسبت به پول
اش انجام نپذیرد .امــا آیا این وضع ابدی
است و دالر به سرنوشت پوند استرلینگ
پس از جنگ دچار نخواهد شد ؟
در سال  ٢٠٣٠تولید نا خالص داخلی چین
رتبه اول را در جهان خواهد داشت امری
که بی شــک صحنه مبادالت بین المللی
را تغییر خواهد داد و منطقا در یک ســیر
طبیعی تحوالت سه پول مرجع هرکدام با
سهمی کم و بیش برابر بر جهان حکمرانی
می کنند .بعد از دالر و یورو ســومین پول
می تواند مســتقیما یوان و یا پول آسیا-
بریکس جدیدی باشــد که وزن اقتصادی
چین در آن تعیین کننده اســت .درست
همین دورنماســت که ایــاالت متحده
برآنســت به هر قیمتــی از پیدایش آن
جلوگیری کند .در شکست پروژه بازگشت
به جنگ سرد ،ضعیف و یا نابود کردن یورو
می تواند اقتصاد هائی با اهمیت را مجددا
به کلوپ استفاده کنندگان دالر بمثابه پول
مرجع باز گرداند.
تمام این پیش بینی ها اما امروز در سطح
فرضیه باقی می مانند .اگرچه پایان غرب
بمثابــه تنها قطب تیول دار پیشــرفت و
نوآوری صنعتی-تجاری به ســرکردگی
ایاالت متحده هم اکنون آغاز شــده اما تا
فروپاشی غرب سیاسی و ژئوپلتیک هنوز

راه باقی اســت .این روند که هنوز پایان و
سرنوشــت نهائی آن معلوم نیست یکی از
عوامل تعیین کننده در صحنه تحوالت بین
المللی در سالهای پیش روست.
* این مقاله بخش دوم از مقاله «رمز گشائی
از شکن های عصری تاریخی » است http://
...ir.mondediplo.com/article236
L’europe et le mythe de -١
l’occident, George Corm, La
.2008 découvert Paris
 -۲برگرفته از سایت آینده ما
 -٣روزنامه اکو ،نوشــته امانوئل همبرت
از موسســه & KPMG Strategy
 ١١ ، Operationsمارس http:// ٢٠١٦
...www.lesechos.fr/idees-debats
 -٤ماتریوشــکای بحران ها نوشته شروین
احمدی  ،ژوئیه ٢٠٠٩
h t t p : / / i r. m o n d e d i p l o . c o m /
...article255
 -٥مقالــه « آیا آمریــکا در جنگ عراق
برنده خواهد شــد ؟» نوشــته آلن گرش،
لوموند دیپلماتیک مارس http:// ٢٠٠٨
...ir.mondediplo.com/article124
و هم چنین مقاله « هشت اشتباه سیاست
ایاالت متحده آمریکا در خاورمیانه » نوشته
چ.و.فریمــن http://ir.mondediplo.
...com/article256
 -٦مقاله « بازی ســه خانواده سیاســی
در اروپــا»  ،لوموند دیپلماتیــک ژانویه
http://ir.mondediplo.com/
٢٠١١
...article164
Financial Times: “ Renminbi -٧
overtakes Japanese yen as global
payments currency”, Gabriel
.2015 octobre 6 ,Wildau
International Monetary - ٨
FUND: “Review of the Special
Drawing Right (SDR) Currency
.2016 April 6 ,”Basket
 -٩کتاب « دالر و سیستم پولی بین المللی»
نوشته میشل اگلی یتا و ویرجینی کودرت
یکی از بهترین منابع برای درک سرنوشت
پیدایش دالر و صعــود آن به جایگاه پول
مرجع بین المللی است .این کتاب که کامال
قابل فهم برای غیر متخصصین است آینده
تحوالت سیســتم پولی بین المللی را نیز
تحلیل می کند.
Le dollar et le système monétaire
international , Michel Aglietta et
Viginie Coudert, La découvert
.2014 ,Paris
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