متنفذین ضمن استقبال از توافق هسته ای ایران ،خواستار همکاری بیشتر در سرتاسر خاورمیانه هستند

متنفذین در خصوص دستیابی به یک توافق در مورد آینده برنامه هسته ای ایران پس از مذاکرات طوالنی در سوییس ،به رهبران
ایران و قدرتهای  5+1تبریک می گویند.
آنها از همه طرفین می خواهند تا اکنون سریعا ً در جهت اجرای کامل برنامه اقدمات جامع و مشترک حرکت کنند ،و بر پایه این
موفقیت ،آرمان صلح در سرتاسر خاور میانه را به پیش ببرند.
کوفی عنان ،رییس بنیاد متنفذین ،گفته که او امیدوار است این توافق "نشانه آغاز یک رابطه بسیار بهبودیافته تر بین ایران و جامعه
بین المللی و همچنین فرصتی برای تقویت همکاری های امنیتی منطقه ای میان کشورهای خاورمیانه باشد".
متنفذین امیدوارند که این معامله به ایجاد ثبات در این منطقه کمک کند ،و با خود دوران همکاری امنیتی را به همراه بیاورد که فراتر
از رقابت های ملی و اختالفات فرقه ای می رود.
این توافق همچنین باید به عنوان مشوقی بموقع برای کنفرانس بازنگری ( )2015از سوی اعضای معاهده منع گسترش سالحهای
هسته ای (ان.پی.تی) باشد که در ماه های آوریل و مه برگزار خواهد شد.
متنفذین همه اعضای آن کنفرانس را تشویق می کند تا با مهار کردن انگیزه و نیروی بوجود آمده در اثر توافق با ایران ،آنرا در جهت
تقویت ان.پی.تی و همچنین به حداقل رساندن هر چه بیشتر خطرات گسترش تسلیحات هسته ای در سرتاسر جهان بکار ببرند.

پرسش های رسانه ای
ویلیام فرنچ ،رئیس رسانه های بین المللی ،بنیاد"متنفذین"
پست الکترونیکی – media@theElders.org :تلفن+44 7795 693903 :
جهت دریافت اطالعیه های مطبوعاتی لطفا ً ثبت نام نمایید.

درباره "متنفذین"
"متنفذین" گروهی از رهبران مستقل هستند که از تجربه جمعی و نفوذ خود برای گسترش صلح ،عدالت و حقوق بشر در سراسر
جهان بهره می گیرند .این گروه را نلسون ماندال در سال  2007بنیان نهاد.
مارتی آتیساری ،کوفی عنان (رئیس) ،اال بهات ،الخدار براهیمی ،گرو هارلم برانتلند (نایب رئیس) ،فرناندو انریکه کاردوسو ،جیمی
کارتر ،هینا جیالنی ،گراسا ماچل ،ماری رابینسون و ارنستو زدیلو اعضای متنفذین هستند.
دزموند توتو یکی از"متنفذین افتخاری" است.

اطالعات بیشتر
جهت دسترسی به بیوگرافی ،وبالگ ،عکس ،ویدئو و اطالعات بیشتر درباره کار متنفذین ،لطفا ً به سایت www.theElders.org
مراجعه نمایید.
"متنفذین" را در توییتر ،فیس بوک ،فلیکر و یوتیوب دنبال کنید.

