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 گفت وگوي حدادعادل با الريجاني درباره
راي اعتماد به كابينه

ــوراي اسالمي با  ــيون اصولگرايان مجلس ش  رئيس فراكس
ــوراي  ــه خود با علي الريجاني، رئيس مجلس ش ــاره به جلس اش
ــده و راي اعتماد مجلس به  ــالمي، گفت وگو درباره دولت آين اس

وزراي كابينه يازدهم را از محورهاي اين ديدار عنوان كرد.
غالمعلي حدادعادل در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: ضرورت 
ــروان واليت نيز از ديگر  ــيون اصولگرايان و ره تعامل دو فراكس
محورهاي اين ديدار بود. وي يادآور شد: در اين ديدار درباره مسائل 

مجلس و دولت آينده گفت وگو شد. 
ادامه گمانه زني ها درباره مهمانان تحليف 

ــم و تحليف رئيس جمهور  ــدن به روز تنفيذ حك با نزديك ش
ــم همچنان  ــيه ها و مهمانان احتمالي اين دو مراس منتخب، حاش

مورد توجه رسانه هاست.
ــت:  ــارس به نقل از يك منبع آگاه نوش ــروز خبرگزاري ف دي
مجلس هيچ برنامه اي براي دعوت از سيدمحمد خاتمي در مراسم 

تحليف حجت االسالم روحاني ندارد و اين تصميم قطعي است.
اما خبرگزاري تسنيم نوشت سيدمحمدخاتمي، رئيس دولت 
ــخ به اين سوال كه آيا به مراسم تحليف دعوت  اصالحات در پاس
ــرد: هنوز فرصت آن  ــركت خواهيد كرد، تصريح ك ــده ايد و ش ش

نرسيده و دير نشده است.
ــه مجلس پيش از اين در  عبدالرضا مصري، عضو هيات رئيس
گفت وگو با جام جم گفته بود از سيدمحمد خاتمي هم براي حضور 
ــود و اگر او مايل به حضور در اين  ــم تحليف دعوت مي ش در مراس

مراسم باشد، مشكلي وجود ندارد. 
 بررسي «توهين يك نشريه به زنان چادري» 

در هيات نظارت بر مطبوعات
عضو هيات نظارت بر مطبوعات گفت: توهين مجله «بخارا» 
به زنان چادري روز دوشنبه(امروز) در هيات نظارت بر مطبوعات 
بررسي مي شود و هرگونه تصميم گيري درباره فعاليت اين مجله 
ــود.  به گزارش  ــه هيات نظارت موكول مي ش ــكيل جلس به تش
فارس، نشريه بخارا كه به مديريت علي دهباشي منتشر مي شود، 
ــماره  خود و در قالب انتشار شعري از منصور اوجي به  در آخرين ش

زنان چادري  توهين كرده است.
 عذرخواهي به دليل يك مسابقه پيامكي

ــه كليد طاليي پيرو برگزاري مسابقه پيامكي «اسوه  مؤسس
ــتر ايرانسل به مناسبت هفته قوه قضاييه ضمن  عدالت» روي بس
ــابقه، بابت اين  ــؤال پانزدهم مس ارائه توضيحاتي در خصوص س

اشتباه غيرعمد عذرخواهي كرد.
نام خليفه دوم اهل سنت در اين مسابقه پيامكي به عنوان يكي 
از گزينه هاي قاضيان منحرف در تاريخ ذكر شده بود. محمد قسيم 
ــبت  ــنت مردم بوكان در مجلس هم نس عثماني نماينده اهل س
ــتار  ــدت انتقاد كرد و خواس ــل بش ــركت ايرانس به اقدام اخير ش

عكس العمل مناسب هيات رئيسه نسبت به اين موضوع شد.
 مرمت كاخ ساسانى توسط كارشناسان

 جمهورى چك
لواء السميسم وزير گردشگرى عراق ديروز در حاشيه ديدار  با 
محمد شريف ملك زاده، رئيس سازمان ميراث فرهنگى كشورمان 
گفت: اكنون مرمت طاق كسرى را شركتى متعلق به كشور چك 
ــركت هاى  انجام مى دهد.وى گفت: از ايران دعوت مي كنيم تا ش

مرمت آثار تاريخى را به ما معرفى كند. 
طاق كسرى از آثار دوران ساسانيان است كه در جنوب عراق 

واقع است.
اردوگاه اشرف به مركز تجاري تبديل مى شود

ــده در  ــق باقي  مان ــد مناف ــكني هاي ص ــود كارش ــا وج ب
ــالم كردند كه  ــص اع ــي الخال ــات محل ــرف، مقام اردوگاه اش
ــوي دادگاه هاي  ــده از س ــادر ش ــم قضايي ص ــب حك ــه موج ب
ــگري تبديل  ــه يك مركز تجاري و گردش ــداد، اين اردوگاه ب  بغ

خواهد شد.
ــرف نيوز،  عدي  به گزارش فارس و به نقل از پايگاه خبري اش
ــدار الخالص، طي يك كنفرانس خبري از برخي  الخدران، فرمان
ــرف و  ــكوك عناصر باقي مانده در اش ــي مش فعاليت هاي سياس
ــن اردوگاه طبق توافق  ــروش دارايي هاي اي ــا با ف ــت آنه مخالف

صورت گرفته با دولت عراق خبر داده است.

ــدن نوراحمد نيك بخت،  وابسته اداري  به دنبال ربوده ش
سفارت كشورمان در صنعا از سوي گروهي مسلح، وزير امور 
ــر القربي، وزير  ــاس تلفني با ابوبك ــورمان در تم خارجه كش
ــاني،  ــن محكوم كردن اين عمل غيرانس ــه يمن ضم خارج

خواستار اقدامات جدي دولت يمن براي آزادي وي شد.
ــورمان در اين  ــور خارجه كش ــزارش ايرنا، وزير ام ــه گ ب
ــوي تلفني، حفظ و تامين امنيت ديپلمات هاي مقيم  گفت وگ
را براساس معاهدات و كنوانسيون هاي بين المللي مسئوليت 
ــئوليت هاي  ــته و بر انجام وظايف و مس ــت ميزبان دانس دول

دولت يمن در خصوص اين اقدام تاكيد كرد.
وزير امور خارجه يمن نيز با اظهار تاسف از اين اقدام تاكيد 
ــراي آزادي ديپلمات  ــرد: دولت يمن همه تالش خود را ب ك

ايراني به كار گرفته است.
ــايي ربايندگان  وي اضافه كرد: اقدامات اوليه براي شناس
ــاس، كاردار يمن نيز به  ــت. بر همين اس صورت پذيرفته اس
ــد و مراتب نگراني جدي  ــه فرا خوانده ش ــور خارج وزارت ام
جمهوري اسالمي ايران نسبت به سرنوشت ديپلمات ايراني 

و مسئوليت دولت يمن در اين خصوص به وي ابالغ شد.

پيگيري صالحي براي آزادي ديپلمات ايرانى ربوده شده در يمن 

رونمايي از خودروي تانك بر «صياد»
خودروي تانك بر صياد با حضور فرمانده نيروي زميني ارتش 
جمهوري اسالمي ايران به عنوان جديدترين دستاورد اين نيرو 

رونمايي شد.
ــتان در مراسم رونمايي از  ــرتيپ احمدرضا پوردس  امير س
اين خودروي تاكتيكي گفت: در راستاي تحرك پذيري باالي 
ــاي مهم در  ــوان يكي از مولفه ه ــي ارتش به عن ــروي زمين ني
نبردهاي ناهمتراز، خودروي تانك بر صياد به عنوان جديدترين 

دستاورد اين نيرو طراحي و ساخته شده است.
ــتراتژيك  ــك خودروي اس ــن خودرو كه ي ــزود: اي وي اف

محسوب مي شود، مي تواند انواع ادوات زرهي، تانك و 

خودروهاي شني دار را به مناطق عملياتي مورد نظر در كمترين 
زمان منتقل كند.

ــده نيروي زميني ارتش تصريح كرد: تحرك و قدرت  فرمان
جابه جايي اين خودرو به گونه اي است كه مي توان با به كارگيري 
ــك روز به نقاط  ــردان زرهي را طي ي ــا، يك گ ــدادي از آنه تع
دوردست كشور منتقل كرد. پوردستان افزود: خودروي تانك بر 
صياد با قدرت موتور 610 اسب بخار و قابليت كشندگي بيش از 
70 تن در راستاي نياز نيروي زميني ارتش به چابكي، چاالكي و 
جابه جايي سريع يگان ها در جنگ هاي نسل آينده، از امروز به طور 

رسمي به ناوگان حمل و نقل سنگين اين نيرو پيوست.

ادامه از صفحه اول
ــمت از  ــه اين قس ــه اي، در مقدم ــت اهللا خامن ــرت آي حض
ــان، مقاطع تحويل مسئوليت ها و دولت ها را مقاطعي  سخنانش
ــر، ديدگاه ها،  ــد و افزودند: ورود عناص ــوب و مبارك خواندن خ
ــي قدرت ،  عيد و  ــاليق جديد به ميدان جابه جاي ــكارات و س ابت

فرصت بزرگي است كه بايد از آن بخوبي استفاده كرد.
ــان افزودند: بحمداهللا جابه جايي مسئوليت ها در ايران  ايش
ــال 88 كه برخي خطاي بزرگي كردند و كشور  ــالمي بجز س اس
ــادكامي و خوبي  ــايش، ش ــه لب پرتگاه بردند، همواره با آس را ب

همراه بوده است.
ــد كردند: مجموعه، عناصر و گروهي كه  رهبر انقالب تاكي
با فكرها و ابتكارات جديد وارد ميدان مي شوند بايد با استفاده از 

كارهاي انجام شده بناي رفيع كشور را باالتر ببرند.
ــاي فراوان و  ــاره به كاره ــرت آيت اهللا خامنه اي با اش حض
ــر مجموعه بايد به  ــت فعلي افزودند: ه ــته دول كارهاي برجس
ــد و چقدر ارزشمند  ــته باش مجموعه قبل از خود نگاه مثبت داش
ــيار بيشتر از اين، از  ــت اگر دولت بعدي نيز همين مقدار يا بس اس

خود فعاليت و تالش نشان دهد.
ــپس در نگاهي كالن به اوضاع كشور هفت  رهبر انقالب س
واقعيت را مورد توجه قرار دادند.موقعيت جغرافيايي ممتاز، تاريخ 
ــه دار، ثروت ها و ذخاير طبيعي و  ــار و تمدن كهن و ريش پرافتخ
ــه واقعيت نخستي  بودند كه رهبر  ــتعداد برجسته انساني  س اس

انقالب به آنها اشاره كردند.
حضرت آيت اهللا خامنه اي در تشريح واقعيت چهارم افزودند: 
ــتبداد و ديكتاتوري داخلي  ــه قرن اخير از ناحيه اس ايران در دو س
ــي خارجي، ضربه هاي سختي  و نفوذ و تهاجم فرهنگي و سياس
ــرايط، بايد مورد  ــه در هر گونه تحليل كالن ش ــت ك خورده اس

توجه قرار گيرد.
نشانه هاي حركت پيروزمندانه 30 سال اخير 

ــه مقطع مشروطيت،   ــان از بيداري ملي و عمومي در س ايش
ــالمي به عنوان واقعيتي  ــدن نفت و انقالب اس نهضت ملي ش
ــروطيت  ــان كردند: قيام ملي در مش ديگر نام بردند و خاطرنش
ــالمي و  ــورد اما پيروزي انقالب اس ــت خ و نهضت ملي شكس
ــخ قاطعي بود به ضرباتي كه  ــالمي پاس ــكيل جمهوري اس تش

ايران از ناحيه تهاجم بيگانه دريافت كرده بود.
ــت پيروزمندانه در  ــت اهللا خامنه اي تجربه حرك حضرت آي
ــادي، علمي و فرهنگي را  ــي، اقتص عرصه هاي مختلف سياس
ــمردند كه بايد در نگاه كالن به كشور،  ــمين واقعيتي برش شش

مد نظر قرار گيرد.
ايشان افزودند: پيشرفت اعجاب برانگيز علمي ـ  تاثيرگذاري 
ــائل  ــائل مهم منطقه اي و بالطبع در مس ــل انكار در مس غيرقاب
ــگفت انگيز در سازندگي و چرخش  ــرفت هاي ش جهاني ـ  پيش
كالن و 180 درجه اي فرهنگي نسبت به دوران طاغوت از جمله 

نشانه هاي حركت پيروزمندانه 30 سال اخير است.
ــاالري ديني و مردم ساالري سالم را از  رهبر انقالب مردم س

ــت داخلي برشمردند و افزودند:  بزرگ ترين موفقيت هاي سياس
ــالم و واقعي قدرت اجرايي و تقنيني آن  ــت بدست شدن س دس
ــرب، مدل جديد و  ــگردهاي رايج در غ ــم بدون خدعه ها و ش ه
ــت كه ملت ايران و نظام اسالمي به دنيا عرضه  ــمندي اس ارزش

كرده است.
مجلس اقدام كند

ايشان در زمينه پيشرفت هاي داخلي به آينده پر اميد و نسل 
جوان پرنشاط كشور اشاره كردند و در حاشيه اين مساله افزودند: 
موضوع تحديد نسل، خطر بزرگي است كه به گفته متخصصان 
ــان، ايران را دچار پيري عمومي و مشكالت فراوان  و كارشناس

مي كند و بايد جلوي آن را بگيريم.
رهبر انقالب در همين زمينه خواستار توجه بيشتر نمايندگان 
ــل در  ــدند كه در زمينه تحديد نس مجلس به تقويت طرحي ش

مجلس در دست بررسي است.
آخرين واقعيتي كه حضرت آيت اهللا خامنه اي در نگاه كالن 
ــمنان و  ــور مطرح كردند جبهه عريض و طويل دش خود به كش

معاندان جمهوري اسالمي بود.
ايشان خاطرنشان كردند: ارتجاع، استكبار، برخي سردمداران 
غربي و برخي مسئوالن ضعيف دولت هاي منطقه اي، در مقابل 
ملت ايران، جبهه گسترده اي ايجاد كرده اند كه تاكنون در مقابل 

هيچ كشوري ايجاد نشده است.
ــده را،  ــپس هفت واقعيت بيان ش ــالمي س رهبر انقالب اس
ــخص كننده راه آينده برشمردند و تاكيد كردند: واقعيات ياد  مش
شده نشان مي دهد كه دهه كنوني مي تواند واقعاً به دهه پيشرفت 
ــه ابتكارات و فعاليت هاي  ــود كه در اين زمين و عدالت تبديل ش

مسئوالن و مديران، فرصت و نعمتي الهي بشمار مي رود.
ايشان در نوعي جمع بندي خاطرنشان كردند: براي استمرار 

پيشرفت و ادامه حركت به سمت اهداف آرماني، بايد با تكيه بر 
صبر و توكل و ايستادگي در مقابل جبهه دشمنان، ساخت قدرت 

ملي و دروني را استحكام ببخشيم.
مسئوالن در مقابل اخم دشمن متزلزل نشوند

ــريح عناصر ساخت و قدرت  ــالمي در تش رهبر انقالب اس
دروني، بر لزوم عزم راسخ مردم و مسئوالن و متزلزل نشدن آنان 
ــكالت و دشمني ها تاكيد و خاطرنشان كردند:  در مواجهه با مش
مسئوالن نبايد به هيچ وجه در مقابل اخم و ترشرويي دشمن در 

عرصه هاي سياسي، اقتصادي و تبليغاتي دچار تزلزل شوند.
ــرت آيت اهللا خامنه اي درخصوص اولويت هاي كنوني  حض
ــئوالن كالن  و سياستگذاران و همه  ــور تاكيد كردند: مس كش
ــرايط فعلي تمركز و توجه خود را  ــور بايد در ش ــئوالن كش مس
ــاله اقتصاد و پيشرفت هاي علمي  بر دو اولويت اصلي يعني مس

قرار دهند.
ــه اقتصادي يكي از بخش هاي شعار  ــان گفتند: حماس ايش
ــال بود كه اميدواريم همانگونه كه حماسه سياسي تحقق  امس

يافت، حماسه اقتصادي نيز با همت مسئوالن انجام گيرد.
ــه  ــان كردند: البته حماس ــالمي خاطرنش رهبر انقالب اس

اقتصادي كار كوتاه مدت نيست اما بايد شروع شود.
ــه اي درخصوص اولويت ديگر يعني  حضرت آيت اهللا خامن
ــرعت پيشرفت علمي كشور  ــرفت هاي علمي  افزودند: س پيش
ــته بسيار خوب بود و نبايد كند شود،  زيرا براي  ــال گذش در ده س
رسيدن به سطح مطلوب و خطوط مقدم دانش جهاني، نيازمند 

حفظ اين سرعت مطلوب هستيم.
ــالمي در بخش پاياني  موضوع ديگري كه رهبر انقالب اس

سخنان خود به آن اشاره كردند، موضوع تعامل با دنيا بود.
حضرت آيت اهللا خامنه اي افزودند: ما همواره معتقد به تعامل 

با دنيا بوده و هستيم،  اما نكته مهم در تعامل با دنيا، شناخت طرف 
مقابل و درك اهداف و شگردهاي اوست، زيرا اگر او را بدرستي 

نشناسيم، پشت پا خواهيم خورد.
ايشان تاكيد كردند: در تعامل با دنيا، نبايد عملكرد دشمنان 
ــي، آن را به روي او  ــاد ببريم حتي اگر بنابر مصالح ــود را از ي خ

نياوريم.
رهبر انقالب اسالمي با اشاره به اظهارات اخير آمريكايي ها 
ــال هم گفتم كه به  براي مذاكره با ايران، گفتند: در ابتداي امس
مذاكره با آمريكا خوش بين نيستم، اگرچه در سال هاي گذشته 

مذاكره در مسائل خاصي همچون عراق را منع نكردم.
ــد: آمريكايي ها  ــد كردن ــت اهللا خامنه اي تاكي ــرت آي حض
ــان  ــتند و در برخوردهايش ــل اعتماد و غيرمنطقي هس غيرقاب

صادق نيستند.
ايشان افزودند: موضع گيري مسئوالن آمريكايي در همين 
ــته، بار ديگر ضرورت خوش بين نبودن به آنها را  چند ماه گذش

تاييد كرد.
ــد: در تعامل با دنيا،  ــت اهللا خامنه اي تاكيد كردن حضرت آي
هنر اين است كه بتوانيد راه خود را ادامه دهيد بدون آنكه طرف 
ــما بشود و اگر تعامل با دنيا منجر به  مقابل بتواند مانع حركت ش

برگشت از مسير شود، يك خسارت است.
مسائل منطقه مورد توجه مسئوالن باشد

ــه را نيز  ــائل منطق ــالمي همچنين مس ــر انقالب اس رهب
ــائل بايد مورد توجه  ــان كردند: اين مس مهم ارزيابي و خاطرنش

مسئوالن باشد.
ــالمي، احمدي نژاد،  ــالب اس ــخنان رهبر انق ــش از س پي
ــروحي از عملكرد هشت ساله دولت  رئيس جمهور گزارش مش
ــاي مختلف بيان كرد. گزارش رئيس جمهور در قالب  در حوزه ه
ــده بود كه در پاسخ ها عملكرد  ــخ به 21  پرسش طراحي ش پاس
ــاله دولت با عملكرد دولت هاي قبل مقايسه مي شد.  ــت س هش
البته احمدي نژاد تاكيد كرد: مقايسه عملكرد دولت با دولت هاي 

قبل به معناي نفي خدمات ارزشمند آن دولت ها نيست. 
ــخنانش با تاكيد بر اين كه  رئيس جمهور در بخش پاياني س
گزارش بيان شده فقط گوشه اي از خدمات و فعاليت هاي دولت 
ــال هاي  ــور در س ــت، افزود: همه توفيقات ملت و كش بوده اس
ــمنان براي كارشكني و  ــرايطي كه همه دش اخير آن هم در ش
ــده بودند در پرتو عنايات خاص الهي  ــديد فشارها بسيج ش تش
ــمند مقام  ــج)،  حمايت هاي ارزش ــژه امام زمان (ع ــف وي و لط
ــواري و همدلي ملت،   همكاري نهادها و  ــم رهبري،   بزرگ معظ
دستگاه هاي مختلف و پاك دستي، ارزشمداري، عدالت محوري 

و توانايي هاي تخصصي اعضاي دولت بدست آمده است.
ــپاس و تشكر صميمانه از ملت ايران، رهبر  احمدي نژاد با س
ــور، نهادها و  ــر كش ــه انقالب، همكاران دولت در سراس فرزان
ــتگاه هاي مختلف و رسانه ها تاكيد كرد: همچنان و هميشه  دس
ــهيدان بزرگواري مي دانيم كه  خود را بدهكار انقالب و امام و ش

همه توفيقات حاصل ايثار و بزرگواري آنهاست.

رهبر معظم انقالب در ديدار با كارگزاران نظام:

اولويت اصلى كشور، اقتصاد و پيشرفت علمى است
 واكنش ايران به تالش براى

 از سرگيرى مذاكرات سازش
ــورمان در واكنش به  ــه كش ــخنگوى وزارت خارج س
تالش ها براى از سرگيرى مذاكرات سازش در قالب طرح 
تبادل اراضى، با بيان اين كه ماهيت رژيم صهيونيستى در 
جنگ طلبى نهفته است، گفت: رژيم صهيونيستى قابليت 

گفت وگو و تفاهم با فلسطينى ها را ندارد.
به گزارش فارس، سيدعباس عراقچى سخنگوى وزارت 
ــخ به پرسشي درخصوص  ــورمان در پاس امور خارجه كش
ــكا در خاورميانه براى از  ــركات اخير وزير خارجه آمري تح
ــكيالت خودگردان  ــرگيرى مذاكرات سازش بين تش س
فلسطينى و رژيم صهيونيستى تاكيد كرد: با توجه به تجربه 
و شناخت ما از رژيم اشغالگر صهيونيستى، اين رژيم اساسا 
ــى پرداخت هزينه هاى صلح را ندارد، چرا كه ماهيت  آمادگ

و حيات اين رژيم در جنگ طلبى نهفته است.
ــان كرد: از  ــور خارجه خاطرنش ــخنگوى وزارت ام س
ــالمى ايران نگاه به تحوالت خاورميانه  نظر جمهورى اس
ــانى و توجه به  ــل عدالت و كرامت انس ــاس اص بايد براس
ــل و فصل  ــالش براى ح ــى بحران و ت ــه هاى اصل ريش
ــطين و ديگر  ــاق حقوق كامل ملت فلس ــاس احق آن براس

ملت هاى منطقه باشد.

بروجردي: گزارش حادثه 22 بهمن 
قم بايد در صحن قرائت شود

رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس 
در جلسه ديروز شوراى مركزى فراكسيون رهروان واليت 
ــد، گزارش حادثه 22 بهمن قم در صحن مجلس  يادآور ش

قرائت مى شود.
ــيون  به گزارش فارس و به نقل از روابط عمومى فراكس
ــوراى مركزى  ــه ش ــان رهروان واليت، جلس اصولگراي
ــروان واليت ديروز با حضور  ــيون اصولگرايان ره فراكس
على الريجانى، رئيس مجلس و اكثريت اعضا برگزار شد.

ــى از روند  ــه گزارش عالءالدين بروجردى در اين جلس
ــى حادثه 22 بهمن قم  ــدن گزارش كميته بررس نهايى ش

ارائه كرد.
ــالش كميته تحقيق،  ــه اين گزارش با ت ــت ك  وى گف
ــاتى با همه  ــكيل جلس ــاعت وقت و با تش صرف صدها س
ــازمان هاى امنيتى و اطالعاتى، مسئوالن ارشد  نهادها، س
ــاهدان عينى و بررسى هاى ميدانى  ــتان قم، ش امنيتى اس
آماده شده و پس از ساعت ها بحث و بررسى در كميسيون 
ــت خارجى به تصويب رسيده و بايد در  امنيت ملى و سياس

صحن مجلس قرائت شود.
نمايندگان معترض به رهبري نامه مى نويسند

در همين حال احمد اميرآبادى فراهانى ، عضو كميسيون 
امنيت ملى مجلس در گفت وگو با مهر  اظهار كرد: تعدادي 
از نمايندگان كه در كميسيون امنيت ملى بودند و از موضوع 
حادثه قم اطالع داشتند، نامه اى را براى ارسال به دفتر مقام 
معظم رهبرى تنظيم كرده اند تا گزارش حادثه قم به صورت 

يكطرفه به دفتر رهبرى ارسال نشده باشد.

نيويورك تايمز: اوباما  پيشنهاد 
جامع تري به ايران ارائه دهد

 روزنامه نيويورك تايمز با بيان اين كه باراك اوباما و حسن 
روحاني براي ورود به گفت وگويي معنادار نيازمند شجاعت، 
ايده هاي خالقانه و مهارت هستند، نوشت: آمريكا و شركايش بايد 
پيشنهاد هسته اي گسترده تري كه شامل روندي براي به رسميت 
شناختن حق ايران در دنبال كردن انرژي هسته اي صلح آميز، 
محدود كردن غني سازي اورانيوم و لغو تدريجي تحريم ها باشد، 

تهيه كنند.
ــرمقاله خود با  ــنا، اين روزنامه آمريكايي در س به گزارش ايس
ــت: هرچه جهان  عنوان «گام هاي بعدي در رابطه با ايران » نوش
درباره تعامل ديپلماتيك با ايران درباره برنامه هسته اي اين كشور 
جدي تر شود، تندروها در واشنگتن و ديگر كشورها فشار بيشتري 
ــت اين تالش،  ــل به اقدام نظامي در صورت شكس را براي توس

اعمال خواهند كرد. 
ــت: تا زماني كه آمريكا و ايران در  در ادامه اين مطلب آمده اس
حوزه ديپلماسي سرمايه گذاري نكنند، راهي براي فهميدن اين كه 

آيا انجام يك معامله ممكن است يا خير، وجود نخواهد داشت.
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