
 

 

 
 
 

 
 
 

 ۲۹۹۱بهمن  ۹تا  ۶سفر متنفذین به ایران از : بیانیه مطبوعاتی

  

 ۲۹۳۱بهمن  ۵

 بیانیه مطبوعاتی

 ، و نه انتشار فقط جهت آگاهی

  

بمنظور برگزاری چند جلسه محرمانه با  ۲۹۳۱بهمن  ۶در روز یکشنبه مصادف با  متنفذینچهار تن از اعضای 

  .این اولین سفر گروهی اعضای متنفذین به ایران محسوب میشود. رهبران ایران به تهران سفر خواهند کرد

 :به ایران عبارتند از هاعضای سفر کنند

 (رئیس هیأت)برنده جایزه صلح نوبل و  دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد ،رئیس متنفذین، کوفی عنان 

 برنده جایزه صلح نوبلو  ، رئیس جمهور پیشین فنالندمارتی آتیساری 

 برنده جایزه صلح نوبلو  تاون ، اسقف اعظم بازنشسته کیپدزموند توتو 

 رئیس جمهور پیشین مکزیکارنستو زدیلو ، 

آنها را گرد هم آورد تا از تجربه  ۷۰۰۲گروهی از رهبران مستقل هستند که مرحوم نلسون ماندال در سال " متنفذین"
 .دنبرای گسترش صلح، عدالت و حقوق بشر در سراسر جهان بهره بگیرخود جمعی و نفوذ 

 

معه ابرای گفتگو مابین ایران و ج پذیراهدف از این بازدید سه روزه ترغیب و ترفیع روحیه از نو شکل گرفته و 

  .های گسترش همکاری در مورد مسائل منطقه هست راه  المللی و همچنین بررسی بین

ها خصومت میان ایران و  به سال جهت پایان بخشیدن و استراتژیک  های مثبت اخیر را فرصتی تاریخی متنفذین پیشرفت

هرچند که معتقد هستند که . محسوب میکنند اعتماد و احترام متقابلبر اساس و از نو ساختن روابط   المللی معه بیناج

  .های مستمر دو جانبه صورت گیرد ز به زمان دارد و باید از طریق حسن نیت و کوششاایجاد اعتماد نی

های فرقه ای در منطقه اختالفو  کشمکشرفع  میزآمسالمت گفتگو در مورد روشهای  بمنظور با رهبران ایران متنفذین

 .   تبادل نظر خواهند کرد

 تماس با تیم مطبوعاتی 

 جنیفر وودساید، مدیر ارتباطات متنفذین

  ۰۰۰۰-۷۹۹۰۱۹۰۹۷۷: انگلستان تلفن – media@theElders.org: پست الکترونیکی
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  ۰۰۹۹-۹۹۶۱۹۹۰۷۱۱ :تلفن ایران

 متنفذینسیلوین بایول، مدیر مطبوعاتی 

  ۰۰۰۰-۷۷۰۷۷۹۶۹۷۲: تلفن – media@theElders.org: پست الکترونیکی

 .امکان پذیر نمی باشد متنفذین انجام مصاحبه با اعضای لطفاً مد نظر داشته باشید که

آنها را گرد هم آورد تا از تجربه  ۷۰۰۲گروهی از رهبران مستقل هستند که مرحوم نلسون ماندال در سال " متنفذین"
 .دنبرای گسترش صلح، عدالت و حقوق بشر در سراسر جهان بهره بگیرخود جمعی و نفوذ 

جیمی ، فرناندو انریکه کاردوسو، (نایب رئیس) گرو هارلم برانتلند، اال بهات، (رئیس) کوفی عنان، مارتی آتیساری

 .اعضای متنفذین هستند ارنستو زدیلوو  ماری رابینسون، گراسا ماچل، هینا جیالنی، کارتر

 .است" متنفذ افتخاری" دزموند توتو

جهت دسترسی به بیوگرافی، وبالگ، عکس، ویدئو و اطالعات بیشتر در مورد کار متنفذین لطفاً به سایت 

ers.orgwww.theEld مراجعه نمایید. 

 .نمایید ثبت نامجهت دریافت اطالعیه های مطبوعاتی لطفاً 

 .دنبال کنید یوتیوبو  فلیکر، فیس بوک، تویترمتنفذین را در 

 .جهت اطالعات بیشتر در مورد کار متنفذین در ایران به وبسایت زیر مراجعه نمایید

iranhttp://www.theelders.org/ 
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