
کند اقتصاد افغانستان  ؛ جهان تالش یم20گروه   رسان  یالعادهنشست فوق

 دوباره نفس بکشد 

ن دوباره سقوط افغانستان به دست طالبان و قدرت ی این گروه، شهروندان این گرفت 

کل  کشور را با دشواری ا دبیر های شدید اقتصادی مواجه کرده است، تا جایی که اخیر

از این  میلیون نفر در افغانستان 18گفته است که حدود  سازمان ملل متحد،  

 متاثر شده اند.  وضعیت

ان کشورهای زمان با افزایش نگراین هم  های جهاین در مورد وضعیت افغانستان، رهیر

ای را در مورد افغانستان برگزار کردند. محور این  العادهنشست فوق ،20گروه 

دوستانه به ی کمکنشست، ادامه ن  شهروندان این کشور و فراهم های بشر ساخت 

 . ه استی خروج مصون از افغانستان بودزمینه

باین ایتالیا و به گونه ن ،  این نشست با میر ن ی آنالین برگزار شد. والدمیر پوتتر

کت نکرده جمهور روسیه و شر جینپنگ، رییسرییس  ن در این نشست شر جمهور چتر

ن   دعوت نشده بود.   در این نشست ،بودند. از پاکستان و ایران نیر

دوستانه به ، اطمینان دادند که کمک20شان اکیر کشورهای عضو گروه  های بشر

ی  ها به گونهچنان ادامه خواهد داشت؛ اما این کمکشهروندان افغانستان، هم 

د.  مستقیم و بدون این که دولت طالبان به رسیمت شناخته شود، صورت یم  گیر

ان شماری از ی کمکی ادامهافزون بر مسأله  ها به شهروندان افغانستان، رهیر

کشورهای جهان به شمول امریکا، بریتانیا، کانادا، هند، عربستان سعودی، امریکای  

ن و کشورهای اتحادیه وآمد ی اروپا در این نشست در مبارزه علیه تروریزم و رفت التتر

 مصون در افغانستان بحث کردند. 

شامل کشورهای امریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، روسیه، جاپان، ایتالیا،  ۲۰گروه 

، عربستان   الیا، کانادا، کوریای جنویر
یا، ترکیه، مکزیک، اسی  ن ، اسپانیا، اندونیر ن چتر

که جز اقتصادهای برتر جهان به    شود سعودی، برازیل، افریقای جنویر و ایتوپیا یم

 روند. شمار یم

 



، نخس
ی

باین این نشست را به عهده داشت، گفت که  تماریو دراگ ن وزیر ایتالیا که میر

ی در افغانستان پس از برگشت طالبان به  ها در مورد وقوع فاجعهنگراین  ی بشر

 به شدت افزایش یافته است.  ،قدرت

 هم 
ی

رساین به شهروندان افغانستان در حایل که  تأکید کرد که کمک ،چنانآقای دراگ

 طالبان ندارد، دشوار خواهد بود.    با  جهان هیچ تعامیل

این در حایل است که از به قدرت رسیدن طالبان حدود دو ماه گذشته است؛ اما تا 

اکنون هیچ کشوری این گروه را به عنوان یک دولت به رسمیت نشناخته اند. تا 

ن از طریق سازمان اکنون کمک  دوستانه که به افغانستان تعهد شده نیر های های بشر

ن   لیل و بدون دخالت طالبان توزی    ع خواهد شد.  المبتر

ن  20ی گروه در نشست روز گذشته ی مستقیم  ها باید به گونهتأکید شد که کمک ،نیر

جمهور امریکا ، گفت که  جو بایدن، رییس به شهروندان افغانستان توزی    ع شود. 

ن های ها به شهروندان افغانستان باید از طریق سازمان کمک الملیل به این کشور  بتر

د، نه گروه طالبان  .صورت گیر

کشورش آماده  گفت که  ،  مرکل، صدراعظم آلمان در این نشستچنان انگال هم 

شمول نیست که دولت طالبان را به رسمیت بشناسد؛ زیرا این گروه یک دولت همه

 کنند، تشکیل نداده اند.  که از همه
ی

 ی شهروندان نمایندگ

  ۶۰۰کشورش به تعهد خود برای پرداخت ر این نشست، گفت که  خانم مرکل اما د

 .میلیون یورو کمک به مردم افغانستان پایبند است

، پیش از برگزاری این نشست اتحادیه ن اعالم کرده که یک میلیون یورو به ی اروپا نیر

- شنبه اورزوال فون در الین، رییس کمیسیون اروپا روز سهکند. افغانستان کمک یم

ان ۲۰ ن ی ، بسته۲۰ی اروپا در نشست گروه ای، گفته است که اتحادیه، در بیانیه-میر

 .  کند حمایت  به ارزش یک میلیارد یورو را به افغانستان کمک یم

او با اشاره بر این که شهروندان افغانستان نباید قرباین اقدامات طالبان شود،  

ی  اطمینان داده که همه از فروپاشر نظام اقتصادی و  ی تالش شان را برای جلوگیر

 .دهنداجتمایع در افغانستان انجام یم



این همه در حایل است که پیش از این بارها، نهادهای جهاین به شمول سازمان ملل، 

ل خارج شده است، تا جایی که اگر به  اعالم کرده که وضعیت در افغانستان از کنی 

 نشود، حدود یک میلیون ک
ی

ودک با خطر جدی مرگ وضعیت افغانستان رسیدگ

 مواجه خواهند شد.  

، گفته است که  ن  غذا نیر
ها در افغانستان غذای کافن درصد خانواده ۹۵سازمان جهاین

 . کنند مرصف نیم


