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آير، يکی ن وزارت خارجه بطور معمول با مراجعه کننده ھايی از زبان ھای گوناگون روبرو می شود، از جمله پارسی. آل«
از اينکه شخصی ھمانند ولت آمريکا به زبان پارسی سخن می گويد. ما از ديپلمات ھايی است که به منظور ثبت در اسناد د

  آلن در ميان ما است و بزبان پارسی سخن می گويد خرسند ھستيم.
 
  
“We are willing to appear on Iranian state media to explain U.S. policy to the Iranian people, 
and we would welcome an offer to do so. Just as the U.S. media allow access to Iranian 
government officials seeking to explain Iranian government positions to U.S. audiences, we 
would expect the Iranian media to grant U.S. officials the same access with the same 
professionalism. 
 

آماده ھستيم تا در مديای پارسی زبان ايرانی حضور داشته باشيم تا بتوانيم سياست آمريکا در مقابل مردم ايران را تشريح ا م
 نايرا مقامات رسمی دولت که مديای آمريکايی اجازه می دھدھمانطور چنين موردی به ما پيشنھاد بشود.  کنيم و اميدواريم

د، ما نيز انتظار داريم تا مديای ايران به مقامات رسمی نظرات وموضع دولت ايران را به مخاطبين آمريکايی تشريح کنن
  .را فراھم سازند حرفه ای یآمريکايی چنين دسترس

  
  
“We would expect any media outlet seeking to interview a U.S. official to abide by 
internationally recognized standards of media ethics.” 

م رسمی آمريکايی را مورد گفتگو قرار بدھد از مقررات شناخته انتظار داريم ھر مديايی که در آن بيرون می خواھد مقاا م
  » فه ای و پذيرفته شده مطبوعات پيروی کندشده واستاندارد ھای حر

  
  
ھفت شھر «، »استغفرهللا«، »بقول قديمی ھا«، »دوغ ترش«ف ايرانی آشنا است يبه اصطالح ھای بسيار ظرشخص ينا

  ووو »ما ھنوز اند خم يک کوچه ايمعشق را عطار گشت، 

  از آن دارد که با شخصی که به زندگی درونی ايران کامال آشنا بوده است آموزش ديده است.نشان 

  ک-ح

  

  

      

 


