
 

 
 

 
 

 

 نام خدا  به

 1401سنبله  25

  2022سپتامبر  17

 اعالمیه نشست ویانا پیرامون افغانستان 

 

  تیاکثر یبرا کشور یبحران تیضعو  نظام جمهوری اسالمی افغانستان و تسلط طالبان به قدرت،سقوط از  با گذشت بیشتر یک سال

ول و  ومس ر،یحکومت فراگ کی  جاد یا یبرا یالمللنیو ب  یمل یها . تالشباشدیقاطع مردم افغانستان، منطقه و جهان قابل قبول نم

و عدم تمکین به ایجاد دولت برخواسته از آرای  خواهیر انحصار، تمامیتنداده است و اداره طالبان همچنان ب جهینت پاسخگو تا هنوز

 د.ورزیاصرار ممردم 

مردم  گرا و مدار، کثرتنظام قانون کی جادیا یبرا  شان یو مل یخیتار تیبه انجام مسؤول گریبار د مردم افغانستان را تیوضع نیا

ایط دشوار، ما تالش یم کنیم که نشست ویانا ش آغاز نیک برای یک گفتمان بزرگ  در   . خواندیم ر و اسالمی فرا ساالر ن شر چنی 

 معضل افغانستان گردد. میل و دموکراتیک برای حل 

سپتامبر در شهر ویانا   18- 15میان افغانها را از تاریخ  که زمینه نشست بین المللی اتریشگزاری از انستتیوت امور بینبا سپاس

 گان این نشست، با در نظرداشت:فراهم کردند، ما اشتراک کننده

 

 ؛فاجعه روز افزون بشری و بحران اقتصادی در کشور •

 ؛ مشروعیت ملی و بین المللی نظامعدم   •

 ؛انزوای افغانستان •

 ؛حقوق بشری و شهروندی به ویژه حذف سیستماتیک زناننقض متداوم  •

 ؛ وضع محدودیت آموزش دختران و حق کار برای زنان •

 ؛های هدفمند، شکنجه و محکمه صحرایی و جنایت جنگی و جنایت علیه بشریتزندانی کردن فراقانونی، قتل •

 ؛ ای و بین المللیهای تروریستی منطقه های گروهیتگسترش فعال •

 ؛ های مدنی و سیاسیها و فعالیتمند آزادی بیان، آزادی رسانهسلب نظام •

 ؛خواهی و نادیده گرفتن تنوع اجتماعی افغانستانتبعیض ساختاری، تمامیت •

 ؛ الغای قوانین ملی و نقض صریح تعهدات بین المللی و قطع نامه های ملل متحد •

 ؛ ان یک روند فراگیر سیاسی و گفتمان ملیفقد •

 

پس از سه روز تبادل نظر برای تحقق صلح و ثبات پایدار، تامین حقوق اساسی شهروندان، ایجاد نظام سیاسی مبتنی بر رای مردم،  

 تحکیم وحدت ملی و عدالت اجتماعی به این نکات تاکید می داریم: 

 



 

 
 

 
 

ها، احزاب و فعالین سیاسی و مدنی جهت توسعه و تحکیم دار میان تمام جریانما نشست ویانا را آغاز روند سیاسی معنی •

 یک دیدگاه مشترک که منجر به شکل دادن یک ساختار جامع و بدیل سیاسی شود، میدانیم.  

ی دانیم و در این راه از تمام ابزار الزم در ما طرفدار حل معضل کشور از راه گفتگو سیاسی هستیم و آن را گزینه مطلوب م •

 چارچوب قوانین بین المللی استفاده خواهیم کرد. 

 برای تحقق موارد فوق ما  به نقش کلیدی سازمان ملل و کشور های منطقه و جهان تاکید می نمایم.    •

 . کنیمطلبانه مردم حمایت میهای مشروع و حقاز مقاومت مردم افغانستان برای تامین خواست  •

 . کنیمما از مبارزه تاریخی و برحق زنان قهرمان افغانستان حمایت می •

زیستی و عدم مداخله در امور  ما خواستار ایجاد همگرایی با کشور های همسایه و منطقه بر اساس احترام متقابل، حسن هم •

 دیگر هستیم. یک

افغانستان را  ی نظام مردم ساالر و مل کی  جادیافراهم شدن زمینه برای  تا درمی خواهیم منطقه و جهان   یاز کشور هاما  •

 . دیننما یهمکار

های مستقیم جهان به مردم در سرتاسر افغانستان و ایجاد مکانیزم نظارتی شفاف برای   ما خواستار ادامه و ازیاد کمک •

 . توزیع عادالنه کمک ها هستیم

ضور و فعالیت گروهای تروریستی منطقه ای و بین المللی در افغانستان، ما از  با برگشت طالبان و حمایت آنها از گسترش ح •

کشورهای منطقه و جامعه جهانی می خواهیم تا در مبارزه با تروریزم بدون تمایز و با در نظرداشت قطع نامه های شورای 

 امنیت سازمان ملل عمل نماید.  

سازی، نشر و برای تحقق عدالت  های بشری را مستندهیم تا جنایتخواما از سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری می •

 دادخواهی نموده و در نظارت از تطبیق رژیم تعزیرات علیه طالبان توجه بیشتر نمایند. 

 ما خواستار بازگشایی مکاتب ثانوی و عالی دختران به شکل فوری و عدم دخالت در نصاب درسی هستیم •

برای به رسمیت نشاختن رژیم طالبان تا ایجاد دولت مبتنی بر اراده مردم استقبال یی و جهانی ما از اجماع منطقه •

 . کنیممی

 

از اتریش و دیگر کشورهای دوست تقاضا می نمایم تا به حمایت خویش برای فراهم نمودن زمینه جهت برگزاری این نشست ها ادامه 

 کنیم. دهند و برای پیگیری موارد یاد شده یک گروپ کاری را ایجاد می 

 

 و من اهلل توفیق

 
 
 


