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 یس مجمع عمومی ملل متحد در بارۀ افغانستانئرات رااظه
 

گردید، رئیس  مورد افغانستان دایردر(  2022نوامبر  10)مورخ  عمومی ملل متحد که دیروز  اجالسدر
این گزارش درج شده است. عالوتاً  اجالس عمومی آن مؤسسه مطالبی را ابراز کرد که مختصر آن در

کشور عضو به تصویب رسید، از وضع ناهنجار افغانستان و    111قطعنامۀ که در این باره با تائید  
داری طالبان انتقاد کرده و نیز کمک به افغانستان را یک اقدام ضروری دانست و  شیوه های حکومت  

تأمین مبالغ کمکی خویش با این موسسه همکاری  کشورهایی که تعهد کمک نموده اند، خواست تا دراز
همچو مجالس مهم بین المللی وضاحت دهد، همانا  نمایند. آنچه در مورد افغانستان کسی نمیخواهد در

وردهای بیست  آگی سپردن افغانستان بدست طالبان است که با رویکار آوردن آنها نه تنها دست  چگون
بین رفت، بلکه این کشور را ناعاقبت اندیشی های جامعه جهانی بخصوص امریکا به حالتی  ساله از 

در که  کشوردرآورد  کمتر  وناتو تاریخ  امریکا  قوای  بیموقع  کشیدن  بیرون  با  دارد.  نظیر  از    دیگر 
سیاستمداران امریکائی از جمله خلیلزاد زمینه هایی بربادی این کشور را فراهم ساختند که    ،افغانستان

که مسئول وقوع چنین وضع  کسانی  منطقه به وجود آورده است.امروز دردسر بزرگ را برای شان در
 .در افغانستان استند، اعم از داخلی و خارجی باید مورد تحقیق جدی قرار گیرند 

 :به نشر رسیده است، مطالعه کنید   امروز ن گزارش را که در سایت بی بی سی فارس/دری ای
 

 قطعنامه سازمان ملل: گسترش جرایم و تروریسم همزمان با ویرانی اقتصادی پس از تسلط طالبان
 

 جلسه مجمع عمومی سازمان ملل
 GETTY IMAGESمنبع تصویر،

 ساعت پیش ۶

 
ملل   سازمان  عمومی  مجمع  جلسه  در 

در نیویو  در افغانستان    مورد   رک 
تصویب  قطعنامه  به  آرا  اتفاق  با  ای 

»جرایم   گسترش  از  که  است  رسیده 
گروه  و  یافته  تروریستی«  سازمان  های 

طالبان   حکومت  تحت  کشور  این  در 
 .ابراز نگرانی شدید کرده است 

ط  زابا کروسی، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل در این جلسه زندگی مردم در افغانستان تحت تسل
 .طالبان را شبیه »آخرالزمان« توصیف کرد 

  سازمان   »جرایم :  گفت   شد،  دایر   پنجشنبه   روز   که  افغانستان   مورد   در   عمومی   مجمع   کامل   جلسه   در  و ا
  ای تنیده  درهم و  پیچیده هایچالش  با  افغانستان. اند رشد  حال در دیگر بار  تروریستی  هایسازمان  و یافته 
 «. ها را حل کند خواهد با این چالش ه یا قادر نیست یا نمی ک داده نشان  طالبان روست،روبه 
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کمبود   تا  خواست  کشورها  از  ملل  سازمان  مقام  درخواستی    ۲.۳این  بودجه  میلیارد    ۴.۴میلیاردی 
 .دالری این سازمان را برای کمک به افغانستان متعهد شوند 

رای ممتنع    ۱۰جمع عمومی و  رای موافق م  ۱۱۶های نمایندگان کشورها، این قطعنامه با  پس از بحث 
از جمله بالروس، بروندی، چین، کره شمالی، اتیوپی، گینه، نیکاراگوئه، پاکستان، روسیه و زیمبابوه  

 .به تصویب رسید 
این مقام سازمان ملل گفت کمک جامعه جهانی به افغانستان را »یک ضرورت اخالقی و ضرورت  

 .شمولی و صلح پایدار« خواند عملی« برای »همه 
قطعنامه سازمان ملل نگرانی عمیق خود را از روند فعلی در افغانستان از زمانی که طالبان تسلط پیدا  

 .کرده، ابراز کرده است 
می  طالبان  از  قطعنامه  حال  همین  میثاق در  معاهدات،  تمام  کنوانسیون خواهد  یا  یا  ها  دوجانبه  های 

 .آن کامال احترام بگذارد رعایت کرده و به  چندجانبه را که افغانستان قبال آن را امضا کرده است،  

 :اندمواجه  اجباری  ازدواج با شوند  جمهور رئیس  خواستندمی  که  خترانی د
رئیس مجمع عمومی سازمان ملل در سخنان خود گفت برای دختران افغانستان »رویای رئیس جمهور  

ن بدون همراه مرد خانه،  همسری داده است. زنان و دختراشدن ]حاال[ جای خود را به واقعیت کودک 
 «. شوند حتی در خارج شدن از خانه خود، بازداشت می 

»راه ا خواستار  از  حلو  جمله  از  دهد  قرار  اولویت  در  را  افغانستان  مردم  که  شد  مشخص«  های 
از   فرصت  بودند،  کشور  این  علمی  جامعه  پیشین  اعضای  که  افغانستان  زنان  به  خواست  کشورها 

  .بدهند  ات سرگیری تحقیقات و مطالع
او افزود که افغانستان در حال حاضر تنها کشوری در جهان است که دختران را از حق تحصیل کامل  

چشم  و  کرده  »فرمان محروم  با  تحصیل  به  دختران  بازگشت  آینده  نیز  انداز  طالبان«  تصادفی  های 
 .»کامال نامعلوم« است 

این   تا امنیت همه شهروندان  کشور را بدون در نظر گرفتن جنسیت،  او همچنین از طالبان خواست 
روند   اینکه  همچنین  و  مدنی  جامعه  خبرنگاران،  جمله  از  کند.  تامین  سیاست  یا  مذهب  قومیت، 

 .رسانی را اخالل نکنند کمک
که به زنان اجازه    های تفریحی در کابل خواسته این در حالی است که اخیرا طالبان از مسئوالن پارک 

ندهند. قبالا  به معروف و نهی از منکر« طالبان سه روز در هفته را برای رفتن  ادار  ورود  ه »امر 
ها با دستور جدید، اکنون زنان به طور کل از  ها اختصاص داده بود اما بنا به گزارش زنان به پارک 

 .اند ها ممنوع شدهرفتن به این پارک 

 : «کتریا  و هروئین  در قغر افغانستان »
وضعیت  از  فراتر  گفت  کروسی  »غرق    آقای  کشور  این  حاال  بشری،  حقوق  و  انسانی  بار  فاجعه 

 .هروئین و تریاک« شده است 
 .شده است  در میان بحران اقتصادی، مواد مخدر بزرگترین بخش اقتصاد این کشور

درصدی سطح زیر    ۳۲در گزارش اخیر دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد رشد  
 .دهد ن می کشت تریاک افغانستان را نشا

  ترین گزارش گفته که قیمت در تازه  (UNODC) دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد 
تریاک و دیگر انواع مواد مخدر با وجود فرمان ممنوعیت کشت خشخاش توسط رهبر طالبان در ماه  
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سال   در  و محصوالت کشت خشخاش  یافته  افزایش  در »  ۲۰۲۲اپریل/آوریل  های  سال   سودآورترین 
 .اخیر« بوده است 

از   نیز  تریاک  فروش  از  کشاورزان  درآمد  تازه،  گزارش  به  سال    ۴۲۵بنا  در  دالر    ۲۰۲۱میلیون 
 .دهد رسیده که سه برابر شدن آن را نشان می  ۲۰۲۲میلیارد دالر در سال  ۱.۴ میالدی به 

تهدید ترور  با  ای و  یسم، امنیت منطقه این مقام سازمان ملل گفت »تهدید ناشی از قاچاق مواد مخدر 
 « )پایان گزارش( .جهانی مرتبط است 
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