
 

( از ایران یم خواهد که از لحظه استفاده و گشایش هسته  The Eldersمجمع بزرگان )
 ای را تایید کند 

 
 2022آگوست  15لندن، 

 

کت کنندگان دیگر مذاکرات وین درخواست کرد تا آخرین  The Eldersامروز مجمع بزرگان ) ( از ایران، ایاالت متحده و شر
ین پیشنهادها را تأیید کنند تا  مذاکرات طوالنی مدت درباره آینده توافق هسته ای تأیید شود. این اقدامات به معنای بهتر

ی بازگشت به پایبندی کامل ایران و ایاالت متحده و افزایش احتمال رفاه ایران و صلح در خلیج فارس یم باشد.   شانس تضمی 

 
ک )برجام( )  2015ای ( به طور مداوم از توافق هسته The Eldersمجمع بزرگان )  Jointکه برنامه جامع اقدام مشتر

Comprehensive Plan of Action, JCPOA نام دارد پشتیبانی و با قاطعیت با تصمیم رئیس جمهور ترامپ در )
ده، رفع   2018خصوص خروج ایاالت متحده از این توافق در یم   مخالفت نموده است. بر خالف چندین ماه دیپلمایس فشر

اث خروج ایا ی بوده است، که این امر نگرانی های درازمدت را درباره پایداری توافق  مت  الت متحده به شدت چالش برانگت 
 دیگر با ایاالت متحده و اعتبار رفع تحریم ها منعکس یم کند.  

 
ی را ارائه   ی کرد که  اتحادیه اروپا در هفته گذشته، به عنوان تسهیل کننده گفتگوهای طوالنی مدت انجام شده در وین ، چت 

ی درخواست کرد تا در روزهای آنر به آن پاسخ مثبت ارائه دهند.  ی نهانی پیش نویس توافقنامه یم داند و از طرفی 
 آن را میر

ی هنوز به طور عمویم انتشار نیافته است، مجمع بزرگان ) ی بیانگر نتیجه  The Eldersبا اینکه این میر ( یم داند که این میر

 مردم عادی متوازنی است که به طور 
ی

عمده نگرانی های اصیل ایران را مخاطب یم سازد. در صورت تأیید، استاندارد زندگ

ایران که از فشار چند دهه تحریم متأثر گردیده است بهبود یم یابد و شاش خاورمیانه و منطقه خلیج فارس امن تر یم  

  شود. 

ی سازمان ملل گفت:  The Eldersنایب رئیس مجمع بزرگان ) ،بان یک مون کل پیشی   ( و دبت 
 

ی را The Eldersاکنون لحظه ای شنوشت ساز فرا رسیده است. مجمع بزرگان )" ( از دولت ایران درخواست دارد تا این میر
ی این موضوع باید به شعت با  به شعت تأیید، برنامه هسته ای خود را لغو و پایبندی اش را به برجام  احیا کند. همچنی 

بازگشت به پایبندی کامل و رعایت تعهدات از طرف ایاالت متحده همراه شود. بهره دیپلمایس فقط در صورنر حاصل  
   ” خواهد شد که اکنون تصمیمات سیایس درستر اتخاذ شود. 

ی ایرلند، گفت:  The Eldersرئیس انجمن مجمع بزرگان ) ،رابینسونمری   ( و رئیس جمهور پیشی 

های   این توافق، یک گشایش سیایس با اهمیت برای ایران و بقیه جهان خواهد بود. متأسفانه، یط چندین سال، فرصت"
ر شده اند و  مردم ایران در نتیجه فشارهای حاصل از تحریم . فراوانی جهت دستیانی به توافق از میان رفته است ها متضی

ی قرار دارد فرصتر واقیع در راستای کاهش این فشارها ارائه یم دهد."    توافقر که االن روی مت 

 پایان یافت

https://theelders.org/profile/ban-ki-moon
https://theelders.org/profile/mary-robinson

