
 

 

 

شدند ایران با مؤثر ای هسته توافق یک به دستیابی برای صبر و تعهد خواستار متنفذین   

2015 مارس 18  

فوری انتشار برای  

 جمهوری ای هسته برنامه خصوص در 5+1 های قدرت و ایران بین توافق که است باور این بر متنفذین
 و صلح جهت در گسترده و واقعی هایی فتپیشر مبشر تواند می و است بینانه واقع آرزوی یک اسالمی،

. باشد ثبات  

 تشویق باشد امنیت و ایمنی متضمن که الطرفین مرضی توافق یک به رسیدن برای را طرفین همه قویا ً متنفذین
. کند می  

:است گفته متنفذین بنیاد رئیس عنان، کوفی  

 توان نمی هستند، خطر معرض در یاریبس چیزهای که آنجا از. است پافشاری و صبر تعهد، نیازمند امر این"
."بخورد شکست روند این  داد اجازه  

 صدور از کند می درخواست مذاکره طرفهای همه در سیاسی بازیگران از متنفذین حساس، زمان این در
 مواجهه درصورت مذاکرات. کنند خودداری شود، می صلح مذاکرات تضعیف موجب که عمومی بیانیه هرگونه
 باید داوری، و قضاوت از پیش رو، این از. رود پیش به تواند نمی تردیدها و انتقادات از اریرگب با مستمر

.رسانند اتمام به را خود کار تا داد را الزم فضای و زمان کنندگان مذاکره به  

 خاورمیانه در ثبات ایجاد به و بشمرند غنیمت را تاریخی فرصت این نفع ذی طرفین همه است امیدوار متنفذین
 می فراتر ای فرقه اختالفات و ملی های رقابت از که امنیتی همکاری دوران یک آوردن وجود به همچنین و

.کنند کمک رود،  

 

رسانه ای پرسش های   

ًویلیامًفرنچ،ًرئیسًرسانهًهایًبینًالمللی،ًبنیاد"متنفذین"



 +693903ً7795ً44تلفن:ًً–rs.orgmedia@theEldeًپستًالکترونیکی:ً

ًنمایید.ًثبتًنامجهتًدریافتًاطالعیهًهایًمطبوعاتیًلطفاً 

ً

"متنفذین" درباره  

 و عدالت صلح، گسترش برای خود نفوذ و جمعی تجربه از که هستند مستقل رهبران از گروهی" متنفذین"
.نهاد بنیان 2007 سال در ماندال نلسون را گروه این. گیرند می بهره جهان سراسر در بشر حقوق  

ًآتیساری ًمارتی ًعنان، ًًکوفی ًبهات)رئیس(، ًاال ًبراهیمی، ًالخدار ً ًبرانتلند، ًهارلم ًًگرو ًرئیس(، ًانریکهً)نایب فرناندو

ًاعضایًمتنفذینًهستند.ًارنستوًزدیلووًًماریًرابینسون،ًگراساًماچل،ًهیناًجیالنی،ًجیمیًکارتر،ًکاردوسو

ًیکیًاز"متنفذینًافتخاری"ًاست.ًًدزموندًتوتو

 اطالعات بیشتر

ًدسترسی ً جهت ًبیوگرافی، ًکاربه ًدرباره ًبیشتر ًاطالعات ًو ًویدئو ًعکس، ًسایتً،نفذینتمًوبالگ، ًبه ً لطفا 

www.theElders.orgً.ًمراجعهًنمایید

ًدنبالًکنید.ًیوتیوبوًًفلیکر،ًفیسًبوک،ًتوییتر"متنفذین"ًراًدرً
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