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 ضمایم

ـه نه کرده است: ولی اجزای احتمالی آن آجندا را میتوان به ترتیب ذیل ئمیترنیخ هرگز آجندای رسمی را به کانگرس ارا

 پهلوی هم بگذاریم :

 

 رسیدهبه انجام  اجزای احتمال آجندای میترنیخ به کانگرس

 

 بلی ـیکه توسط ناپیلیون تسخیر شده بود به مالکان قبلی آنئتمام ساحات و سرزمین هاۀ اعاد ۱

 بلی سرحدات فرانسه به عصر قبل از ناپیلیون برگردند ۲

 بلی ایجاد فدراسیون جرمنی به منظور ایجاد توازن جدید قواء ۳

 بلی بعنوان تاوان داده میشودساحات مشخص به برتانیای کبیر، روسیه، پروس و غیره  ۴

 نخیر مردود شمردن تجارت بردگی بخاطریکه خالف تمدن و حقوق بشر است ۵

 نخیر برسمیت شناختن حقوق یهودان در اروپا ۶

 /+- تایید شدن قطعنامه : همیشه متبادلی در برابر عدم توافق موجود بوده است ۷

 بلی را ضمانت میکنند ـمی سویتزرلندئامضاء کنندگانیکه بی طرفی دا ۸
 

فرزندان فراوان خود بود، و آنان هم عین مهر و محبت را نسبت به او داشتند. میترنیخ با ۀ میترنیخ خیلی شیفته و دلباختـ

م در ظرف سه ماه در اثر توبرکلوز از دست داد. خانم و فرزند ۱۸۲۰تراژیدی نا آشنا نبود، وی دو دختر خود را درسال 

 اثر مریضی توبرکلوز حیات شان را از دست دادند.کالنش نیز در 

کلمنز فون میترنیخ پیرامون نظم جهانی یک دیدگاه اریستوکراتیک داشت. وی از انقالب، لیبرالیزم و نشنلیزم هراس 

شهنشاهی هپسبرگ بود؛ وی ۀ داشت و به توازن قواء بین دولتها و طبقات در جامعه باورمند بود. وفاداری وی به خانواد

 به استثنای مردم جرمن به فکر هیچ کسی دیگر نبود.

دانت پامپوس پ»همعصرانش شده یکی از مشخصات وی را ۀ در بین مشروح وصفی ایکه از زندگی میترنیخ که بوسیلــ

pompous pedant »متقلب زرنگ و برجستـه با نیرنگ » ـر اوصاف : ئشایستگی های خود( گفته اند، ساۀ )شیفتـ

 «[1]دیوانه با عشق، افتخار و خود خواهی. » و « ماتیکبازیهای دیپلو

م بی طرفی را ۱۸۱۵میترنیخ با شایستگی سیاسی خود قومیت گرایی های عشایری سویس را برانگیخت تا در سال 

 –سال مکمل بین هم دیگر )کاتولیک ها در برابر پروتستانها  ۳۰باز هم مردم سویس طی   بپذیزند. بعد از این مدت

                                                           

1 - Metternich, von Clemens. The Autobiography, 1773-1835: Wewyn Garden City, 2004.     
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این ها هر چه باشد باالخره زیستن در صلح در سویتـزرلند قدیم برایشان ۀ یتها( تا وقتی  جنگیدند که فهمیدند با همـکالوین

از لحاظ اقتصادی و از لحاظ اجتماعی برای هر فامیل با صلح تضمین شده و امنیت و آزادی مذهبی و قومی بی نهایت 

ساله را تا امروز پایان  ۱۷۳ی درگیر را مجبور ساخت که جنگ سودمند تر است، همین طرز تفکر نوین فراکسیون ها

مؤفقیت های چشمگیر میترنیخ می نویسند، ولی هیچ ۀ تأریخنگاران به شمول هنری کیسینجر در بارۀ ببخشند. امروز همـ

 .[2]ـمی سویتزرلند" یاد آوری نمی کنند ئکدام شان از یگانه مؤفقیت ماندگار وی " بی طرفی دا

من مهارتهای میترنیخ در دیپلوماسی، شکیبایی، کیاست و موقع شناسی، حیله، غافگیری و گیج کردن های سیاسی به نظر 

او پیشی می گیرد، آیا میشود این را یکی از بزرگترین نهان ۀ او نسبت بر نهان سازیهای غیر فعال و غیر قابل مقایسـ

این تیوری نیرومند رهنمون ۀ ادگی میترنیخ ممکن در بارکاریهای تأریخ برشمرد؟ مزید بر آن حتی آرشیف های خانو

در دراز مدت شود، که شاید ملت های کوچکتر خواهان حق سلب ناشدنی شان " بی طرفی « یعنی صلح جهانی»این امید 

 ـمی" شوند. صلح جهانی که در عصر حاضر مطلقاً ناممکن پنداشته میشود ایجاب تفکر مجدد و توجه جدی میکند!ئدا

 بع خارجی ذیل را برای مطالعات نسلهای جوان توصیه می کنممنا

1. Holt, Frank L. Into the Land of Bones, Alexander the Great in Afghanistan; 
University of California Press, Berkley, Los Angeles, USA and London, 
England: 2005, 2006, 2012. 

2. Barfield, Thomas.  Afghanistan, A Cultural and Political History; Princeton 
Press, Princeton, NJ, and Oxford, UK: First Edition 2010, 9th Edition, 2012. 

3. Richardson, Bruce G. Afghanistan, A Search for Truth; APBN – 101, Toronto, 
Canada: 2008. 

4. Fukuyama, Francis. Nation-Building, Afghanistan and Iraq; The Johns Hopkins 
University Press, Baltimore, USA: 2006. 

5. Tenner, Stephen. Afghanistan; A Military History from Alexander The Great to 
the War Against Taliban; Da Capo Press/Perseus Book Group: 2002, Revised 
Edition, 2009 

6.  Meyer, Karl E. The Dust of Empire, The Race for Mastery in The Asian 
Heartland; A Century Foundation Book, Public affairs, New York: 2003. 

7. Dobbins, James, James, Seth G., Crain, Keith, DeGrasse, Beth C. The 
Beginners Guide to Nation-Building; Prepared for Smith Richardson 
Foundation, RAND Corporation: 2007. 

8. Metternich, Clemens Wenzel l. Memoirs of Prince Metternich; Classic Reprint 
Series, Forgotten Books: Original in 1880 and reprint in 2012. 

9. Auernheimer, Raoul.  Prince Metternich: Statesman and Lover; Alliance Book 
Corp. New York, USA: 1940. 

10. Nicolson, Harold. The Congress of Vienna/ a Study in Allied Unity: 1812-1822; 
The Murray Printing Co./The Viking Press Inc. 13th Printing: 1969. 

                                                           

2 - Kissenger, Henry. A world Restored: Metternich, Castlereagh and the Problem of Peace, 1812-1822; 

Weidenfeld & Nicholson 50 years; ISBN 13: 9780297643951.1999.  (His former Doctorate Thesis).   
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11.  Zamotski, Adam. Rites of Peace, The Fall of Napoleon and The Congress of 
Vienna; Harpers Press/Harper Collins Publishers, New York, USA, Great 
Britain: 2007. 

12.  Spiegel, Murray R., Schiller, John, Srinivasan, R Alu; Probability and 
Statistics. Schaum’s Outline Series, McGraw Hill Companies. Inc. Printed in 
USA: bulksales@mcgraw-hill.com: 2013. 

13. Zschokke, Heinrich.  The History of Switzerland for The Swiss People; 
Wallachia Publishers, New York City, NY: First Published in 1855 and Second 
Edi.  2015. 

14. Tyler, Brûlé. How to make A Nation: A Monocle Guide.  Sweden by 
Anderson, E.N.; Brazil by Moreno, R; Australia by Mueller, A.; USA by 
Issenberg,S; China by Bergman, J.; Canada by Lewis,T.; Denmark by 
Booth,M.; Colombia by Moloney,A.; France byWatson, T.B.; Hungary by 
LeBor, A.; Kenya by McConnell,T.; Germany by Rogers,T.; Italy by 
Carvalho,I.; India by Betigeri,A.; Japan by Wilson, F.; Norway by Bevanger, 
L.; Poland by Chapman,A.; Russia by Yaffa, J.; Serbia by De Launey, G.; 
Thailand by Robinson,G.; Spain by Aldous, L.; Tunisia by Kattoor, N.; 
Turkey by 

15.  Lord, C.; Edited by Steve Bloomfield; Printed Offsetdruckerei Grammlich 
Plizhausen: Berlin, Germany: 2016    

 ملحقات
 

 ـمی افغانستانئبی طرفی دا يیواحصائتجزیه و تحلیل 

 ـمی افغانستان به اساس :ئبی طرفی دا  ) rضریب تناظر )ۀ محاسبـ

 

 ـمی سویتزرلندئبرای بی طرفی دامعیار مؤفقیت  -۱

 قدرتهای عمده و همچنان همسایگان افغانستانۀ قبولی چنین نوعی از بی طرفی بوسیلـ -۲

 مردم افغانستانۀ قبولی چنین نوعی از بی طرفی بوسیلـ -۳

mailto:bulksales@mcgraw-hill.com
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  r  = 629.94/630= 0.99     

         

  X Y      

  6/7 =  85%   7/7 =   100%      

  8/10 = 80% 10/10 = 100%      

  3/4 = 75%   4/4 =   100%      
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  Average=80%       

 

 

 

 

می  Pearson Correlation Coefficientاند. ضریب تناظر پیرسن  Yو سویتزرلند =  Xدر باال افغانستان = 

( n-( گردد به معنی عدم تناظر و همبستگی است؛  )0هر قیمتی را بگیرد. هرگاه = صفر ) 1.00-و  1.00+تواند بین 

 [3]است. r = + 0.98عددی است که داللت بر منفی بودن یا برعکس تناظر و همبستگی می کند. تناظر فوق : 

( داللت بر امکان پذیری خیلی بلند افغانستان rدر محاسبات ضریب تناظر یا همبستگی پیرسن که در فوق ذکر شده حرف )

ـمی شدن سویتزرلند بصورت ئمی کند تا سویتزرلند آسیا گردد که به اساس مقایسه معیار طالیي برای بی طرف دا

آزمون زمان مؤفقانه برون آمده است! بر بنیاد ۀ ر از بوتـمؤفقانه، تهیه شده است، کشوری که در طی دو صد سال اخی

  :سه اصل ذیل

                                                           

3 - White, Robert S. Statistics. Harcourt Brace Jovanovitch College Publishers; Fourth Edtition: Philadelphia, 

New York, Toronto, Montreal, London, Sydney, Yokyo, Holt Rinehart & Winston,Inc. pp.551, 1980. 
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 ـمی شده استئهفت معیاری که به اساس آن سویس نایل به بی طرفی دا( ۱

در مقایسه با تأریخ بی طرفی افغانستان با سویتزرلند و تکامل تدریجی ملی، و پذیرش چنین نوعی از بی طرفی   (۲

روپایي اۀ امریکا، اتحادیـۀ تر از چهل کشور موجود بشمول قدرتهای عمده جهانی مانند ایاالت متحدباالۀ افغانستان بوسیلـ

 و ناتو در افغانستان که در حال حاضر بخاطر جنگ علیه مسلمانان افراطی و تروریست های بین المللی حضور دارند

 مردم افغانستانۀ و سرانجام پذیرش چنین نوعی از بی طرفی بوسیلـ( ۳

، شناخت انسان ها، ملت ها و دولت ها، متغییر های «معمای افغانستان»دریافت راه حل برای ۀ ا وصف فوق به مثابـب

فراوانی وجود دارد. معهذا در حال حاضر اکثریت دانشمندان علوم اجتماعی بخاطر تخمین و برآورد های بهتر تر از 

 [4]ی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی استفاده می کنند.ـیوی در عملی بودن بررسی هائمحاسبات ریاضیاتی و احصا

 

 پایان

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           

4 - Spiegel, Murray R., Schiller, John, Srinivasan, R Alu; Probability and Statistics. Schaum’s Outline Series, 

McGraw Hill Companies. Inc. Printed in USA: bulksales@mcgraw-hill.com: 2013. 
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