متنفذین از توافق هسته ای ایران جهت ترقی صلح خاور میانه استقبال میکنند

 ۲۳تیر ۱۳۹۴
برای انتشار فوری
متنفذین با گرمی نتیجه موفقیت آمیز ماراتون مذاکرات را به تمامی گروههای شرکت کننده در مذاکرات هسته ای تبریک
میگویند.
هیئت های نمایندگی و رهبران سیاسی آنان سرسختی و پافشاری خود را برای غلبه بر موانع بسیاری که بر سر راهشان بود
نشان دادند و به توافقی رسیدند که اگر بصورت کامل و با حسن نیت اجرا شود می تواند موجب پیشرفت قابل توجهی در
ثبات و امنیت منطقه شود.
کوفی عنان رییس متنفذین گفت:
«مردم و کشورهای جهان میتوانند از پشتکار ،همکاری و شجاعتی که توسط تیم های مذاکره کننده و دولت های آنها
نشان داده شد سپاسگزار باشند ،وهمچنین برای امیدی که این توافق به ارمغان آورده است».
« اکنون بسیار حیاتی است که که در عمل شاهد پیشرفتی سریع و محسوس باشیم به خصوص در زمینه مکانیزم های
مستحکم بازبینی و لغو تحریمها علیه ایران».
متنفذین از همه کسانی که همچنان به دنبال مقاومت علیه این توافق پیشگامانه و یا به دنبال شکست آنند درخواست دارد که
تمام پیش پندارهای ایدئولوژیک  ،گله های تاریخی  ،کوته نظری سودجویانه سیاسی را کنار بگذارند و مذاکره را فرصتی
برای پیشبرد اهداف وسیعتری برای صلح ببینند.
منتفذین مصرانه از طرفین این توافق و قدرتهای دیگر منطقه درخواست دارد که از این موقعیت بدست آمده و ازحسن نیت و
پیشرفت کسب شده برای کمک به مقابله با مذهبیون افراطی و اختالفات عمیق فرقه ای استفاده کنند.چرا که در حال حاضر
افراطیون و اختالفات باعث ایجاد درد و رنج عظیم انسانی و ویرانی گسترده در سراسر خاور میانه است.
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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.orgمراجعه نمایید.
"متنفذین" را در توییتر ،فیس بوک ،فلیکر و یوتیوب دنبال کنید.

