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 ۲۵/۹۰/۲۰۲۱                                                                                   صبح ۸

 یهند و جاپان؛ بر هماهنگ ا،یآسترال  کا،ی مشترک امر هیانیب
 شد  دیدر قبال افغانستان تأک هااست یس

 
ای  جاپان برای اولین بار در یک نشست مشترک در مورد امنیت منطقه رهبران امریکا، آسترالیا، هند و  

 کنند.های دیپلماتیک، اقتصادی و حقوق بشری خود در قبال افغانستان را هماهنگ می اند که سیاست گفته 

« برگزار کردند. در  QUADرهبران این چهار کشور روز جمعه، دوم میزان، نشستی را زیر نام » 
ها بر اهمیت مبارزه با تروریسم در افغانستان و استفاده نشدن از خاک این کشور  این نشست، این کشور 

 اند.های تروریستی تأکید کرده گاه گروه حیث پناه  به 

های  های ضد تروریستی و بشردوستانه خود را در ماه همکاری    اند کهچنان تأکید کردهاین کشورها هم 
 تر خواهند کرد. متحد، بیشسازمان ملل  ۲۵۹۳نامه  آینده مطابق با قطع 

عضو   کشورهای  این،  بر  افغانستان،    QUADافزون  در  تروریسم  با  مبارزه  اهمیت  بر  تأکید  با 
اند که نباید از خاک این کشور برای حمله بر کشورهای دیگر، پناه دادن یا آموزش  خاطرنشان کرده 

 ده شود. ریزی یا تأمین مالی اقدامات تروریستی استفاها و برنامه تروریست 

ها  های تروریستی که این گروه در همین حال، آنان هرگونه حمایت لوجستیکی، مالی یا نظامی از گروه 
 کنند.مرزی کند را محکوم می  را قادر به حمالت برون 

که برای شهروندان افغانستان  اند   امریکا، آسترالیا، جاپان و هند در بیانیه مشترک خود از طالبان خواسته 
ها از جمله زنان، کودکان و  روج از این کشور، گذرگاه ایمن ایجاد و حقوق بشر همه افغان مایل به خ

 ها را رعایت کنند. اقلیت 

ای و مبارزه با تروریسم در جنوب آسیا   گی امنیت منطقه افزون بر این، شدت بحران آب و هوا، پیچیده
 بوده است.  QUADنیز از محورهای بحث نشست 
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