
 

 

 

 متنفذین اولین سفر نتیجه بخش خود به ایران را به پایان می رسانند 
 

 ما بر این عقیده هستیم که ایران می تواند نقشی کلیدی: کوفی عنان

  در ثبات و فرصت آفرینی در منطقه داشته باشد 

 

 

 ۰۹۳۱بهمن  ۰۱

 پخش فوری

 

 آقای حسن روحانی  کوفی عنان، رئیس گروه متنفذین در حال گفتگو با رییس جمهور
 (متنفذین /مرتضی نیکوباز) ۰۹۳۱بهمن  ۸در سفر متنفذین به تهران، 

 

 



نو شکل گرفته برای  ازلحظات در این  از ملت ایرانبه تهران، متنفذین حمایت خود را خود در پایان سفر سه روزه  –تهران 

 . ارائه کردندی باز گفتگو

از جمله رییس جمهور آقای روحانی، رییس جمهور پیشین آقای  ،ان متعددیدر جریان سفرشان به ایران، متنفذین رهبر

دریابان  رفسنجانی، سخنگوی مجلس آقای علی الریجانی، وزیر امور خارجه آقای ظریف، دبیر شورای عالی امنیت ملی

خمینی آقای سید علی  هللا روح هللا  آیتعلی شمخانی، رییس مرکز تحقیقات استراتژیک آقای علی اکبر والیتی و نوه مرحوم 

  . مالقات کردندرا خمینی 

  :متنفذین، گفت گروه، رئیس کوفی عنانخود، پایان سخنرانی  در

با توجه به ایران میتواند ما بر این عقیده هستیم که . ما از مذاکرات بی پرده ای که با میزبانانمان داشتیم بسیار دلگرم شدیم"

  ."در ثبات و فرصت آفرینی در منطقه داشته باشدکلیدی  بر دیگران نقشی خودجایگاه تاریخی و توانایی نفوذ 

گسترش خشونت  ،های منطقه آرامش بخشیدن به تنش می توان به در بین معضالتی که در مذاکرات مورد بحث قرار گرفت

بر سر توافقات هسته ای متنفذین از پیشرفتی که . اشاره کرد و بحران سوریه ،حقوق بشر ،بین المللیافراطی در سطح های 

 .ابراز خوشنودی نمودندحمایت و  هایران با جامعه بین الملل بوجود آمد

 :آقای عنان اضافه نمودند

ما باید هر کاری که میتوانیم انجام دهیم تا به . استایران نگرانی عمیق مشترک ما و میزبانمان  وضعیت تأسف بار سوریه"

ما باور داریم ایران باید در حل بحران . کودکان سوریه ای دچار هستند پایان ببخشیم این کابوسی که امروز مردان، زنان و

 ."سوریه سهیم باشد

 

رئیس جمهور سابق فنالند، مارتی آتیساری در مورد توافق نامه موقتی که بر سر مسائل هسته ای در نوامبر گذشته در ژنو 

 :شد توضیح داد و گفتامضا 

ها باید به طور مستمر انجام گیرد تا یک توافقنامه دائمی  تمام تالش .استامروز ظه در جهان این یک پیشرفت قابل مالح"
در این امر قصور کند، نه تنها مردم ایران زیان میبینند، بلکه ثبات منطقه نیز به اگر جهان  .توسط طرفین به امضا برسد

 ."خطر می افتد

رئیس  .اشاره کردندگرفت پیش روی ایران و شهروندانش قرار خواهد که  متنفذین همچنین به موقعیت های جدید اقتصادی

جمهور سابق مکزیک ارنستو زدیلو، کسی که اصالحات اجتماعی و اقتصادی عمیقی را در زمان ریاست جمهوری اش 

 :انجام داد، گفت

  زیادی جوانانکه این شامل  ایران شهروندان تحصیلکرده و با فرهنگی دارد،. آستانه یک راه جدید قرار گرفتهایران در "
باید با ایران جهان . میشود، کسانی که منتظر به دست آوردن موقعیت های بزرگ و بهره جویی از اقتصاد جهانی هستند

 ".زیرا که این به نفع همه خواهد بود .مراوده کند و کمک به شکوفایی استعدادهای بالقوه آن نماید

ری، کسی که با دعوت فوری مقامات ایرانی به هیأت نمایندگان ملحق شد، تأکید بر اسقف اعظم دزموند توتو متنفذ افتخا

 :نگرانی خود از شرایط منطقه نمود و گفت

. کودکان خداوند بتوانند با تفاهم در کنار یکدیگر زندگی کنند  ما با قاطعیت بر این باور هستیم که امکان پذیر است که تمامی"
و او به ما متذکر شد که از جانب . درگذشت این را به ما آموختمؤسس ما نلسون ماندال، کسی که متأسفانه سال گذشته 

 ".سخن بگوییم واقع شدن کسانی که حقشان پایمال شده و مظلوم



ادامه کارشان در تقویت  کنند و امید بهتصمیم گیری متنفذین از این دیدار بسیار دلگرم شدند و حاال باید برای قدمهای بعدی 

 .ای و آرام کردن تنش ها داشته باشند منطقه های همکاری

 

 تماس با تیم مطبوعاتی

 جنیفر وودساید، مدیر ارتباطات متنفذین

  ۰۰۰۰-۷۹۹۰۳۲۰۸۷۷: تلفن – media@theElders.org: پست الکترونیکی

 مطبوعاتی متنفذینسیلوین بایول، مدیر 

  ۰۰۰۰-۷۷۰۷۷۲۷۲۷۷: تلفن – media@theElders.org: پست الکترونیکی

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

 

 

 
 متنفذین درباره 

 
آنها را گرد هم آورد تا از تجربه  ۱۱۱۲که مرحوم نلسون ماندال در سال  گروهی از رهبران مستقل هستند" متنفذین"

 .جمعی و نفوذ آنها برای گسترش صلح، عدالت و حقوق بشر در سراسر جهان بهره بگیرد

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

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

 .است" متنفذ افتخاری" دزموند توتو

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

www.theElders.org مراجعه نمایید. 

 .نمایید ثبت نامجهت دریافت اطالعیه های مطبوعاتی لطفاً 

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

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

iranhttp://www.theelders.org/ 
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