
 

 رئیس جمهور سابق ایران  ٬هاشمی رفسنجانیدرباره درگذشت  «متنفذین»گروه  بیانیه 

 

 

 ۲۰۱۷ژانویه  ۱۲ ٬لندن

 برای انتشار فوری

 

تسلیت  سالگی از دنیا رفت ۸۲که در  را نرئیس جمهور سابق ایرا ٬رفسنجانی درگذشت علی اکبر هاشمی «متنفذین»گروه 

 . گفتند

 

سیاسی ایران ایفا می کرد. او از مدافعان  عرصهنقشی اساسی در  ۱۹۷۹انقالب اسالمی سال آغاز از  پرزیدنت رفسنجانی

ایجاد روابط گسترده تر با جامعه جهانی به شمار می رفت. در این زمینه می توان تأثیرگذار اصالحات سیاسی در کشور و 

 اشاره کرد. ۲۰۱۵در سال  ۱+۵توافق هسته ای کشورهای انعقاد قاطع او از به حمایت 

 

نطقه م مناقشاتبا پرزیدنت رفسنجانی مالقات کردند و به گفتگو درباره  ۲۰۱۴ژانویه طی سفر خود به ایران در  «متنفذین»

 پرداختند.  یلتیکوو مشکالت عمده ژئوپ

 

 گفت: «متنفذین» گروهرئیس  ٬کوفی عنان

 

را از دست داده  ای قدرتمند برای اصالحات و پیشرفت روابط منطقه یایران یکی از تأثیرگذارترین رهبران خود و صدای»

از میان رهبران اصلی اسالم سنی و شیعه  آشتی ٬برای دستیابی به ثبات جهانی پرزیدنت رفسنجانی می دانست کهاست. 

ادامه  ٬عمل گرایانه او که به نفع مردم ایران و منطقه خواهد بود رویکردهاین امیدوارم که است. م برخوردار حیاتیاهمیتی 

  «یابد.

 

 در ادامه گفت: ٬جهانیو میانجی مناقشات  «متنفذین» گروهعضو  ٬مارتی آتیساری

 

 ۲۰۱۴طی مالقاتمان با او در سال  -هیئت نمایندگان متنفذین-مامن از شنیدن خبر درگذشت پرزیدنت رفسنجانی متأسفم. »

 همچنین و شاته دالیل ریشه ای مناقلزوم پراختن ب ٬داشتیم و او در خصوص مسائل امنیتی منطقه سودمند و پربار مباحثاتی

. بسیار مهم است مفیدی ارائه کردتوصیه های به ما  ژئوپولتیکیالت پیچیده با حسن نیت به منظور حل مشکاهمیت مذاکره 

حفظ  تعهد خود نسبت به صلح و امنیت را در ماه های آینده ٬قدرت های منطقه و تمام شرکای توافق هسته ای ٬که ایران

  «کنند.

 

 تماس با تیم مطبوعاتی

 

 «متنفذین»گروه مدیر ارتباطات  ٬ویلیام فرنچ

 ۴۴۷۷۹۵۶۹۳۹۰۳+تلفن: 

 http://media@theElders.orgایمیل: 

 

  ثبت نام نمایید. دریافت اطالعیه های مطبوعاتیجهت 

 

 «متنفذین»درباره 

http://media@theelders.org/
http://theelders.org/contact/media-request


عدالت و حقوق بشر در  ٬گروهی از رهبران مستقل هستند که از تجربه جمعی و نفوذ خود برای گسترش صلح «متنفذین»

 بنیان نهاد.  ۲۰۰۷سراسر جهان بهره می گیرند. این گروه را نلسون ماندال در سال 

 

  ٬ریکاردو الگوس ٬هینا جیالنی ٬)نایب رئیس( گرو هارلم برانتلند ٬الخدار براهیمی ٬)رئیس( کوفی عنان ٬مارتی آتیساری

 اعضای متنفذین هستند.  ارنستو زدیلوو  مری رابینسون ٬گراسا ماچل

 

 هستند. « متنفذین افتخاری» دزموند توتوو  جیمی کارتر ٬فرناندو انریکه کاردوسو ٬اال بات

 

 اطالعات بیشتر
لطفأ به سایت  ٬ت بیشتر درباره کار متنفذیناویدئو و اطالع ٬عکس ٬وبالگ ٬جهت دسترسی به بیوگرافی

www.theElders.org .مراجعه کنید 

 

  دنبال کنید.   یوتیوبو  فلیکر ٬فیس بوک ٬توییتر ٬لینکدینرا در « متنفذین»

http://theelders.org/martti-ahtisaari
http://theelders.org/martti-ahtisaari
http://www.theelders.org/kofi-annan
http://theelders.org/lakhdar-brahimi
http://theelders.org/gro-harlem-brundtland
http://theelders.org/hina-jilani
http://theelders.org/ricardo-lagos
http://theelders.org/graca-machel
http://theelders.org/graca-machel
http://theelders.org/mary-robinson
http://theelders.org/ernesto-zedillo
http://theelders.org/ela-bhatt
http://theelders.org/ela-bhatt
http://theelders.org/fernando-h-cardoso
http://theelders.org/jimmy-carter
http://theelders.org/desmond-tutu
http://www.theelders.org/
http://www.theelders.org/
http://www.theelders.org/
http://www.theelders.org/
https://www.linkedin.com/company/the-elders-foundation
https://twitter.com/theelders
https://www.facebook.com/theElders/
https://www.flickr.com/photos/theelders
https://www.youtube.com/user/theeldersorg

