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 سه دستور مخبر 
 برای رسیدگی فوری
 به حادثه سیل استهبان
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طرح های احیای دریاچه 
ارومیه به مرور در ماه های 

آینده راه اندازی می شود
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 صفحه4 ««

حس�ن ش�کوهی نس�ب- ایرنا- شکس�ت 
کارزار حداکثری غرب علیه ایران و هراس از 
تبدیل ش�دن تهران به مرکز ثقل دیپلماسی 
منطقه در سایه تداوم همکاری های راهبردی 
تهران - مس�کو باعث ش�ده ک�ه غربی ها در 
روزه�ای اخی�ر ب�ا تکنیک ها و ش�گردهای 
رس�انه ای مختل�ف در ص�دد تخری�ب ای�ن 

مناسبات برآیند.
چن��د روز بعد از تور نافرجام »جو بایدن« رئیس  
جمهوری دموکرات آمریکا به خاورمیانه که اهداف 
ضدایرانی و روس��ی آن بر کس��ی پوش��یده نبود، 
نشستی س��ه جانبه بین روس��ای جمهوری ایران، 
روس��یه و ترکی��ه در تهران برگزار ش��د که پیامی 
آش��کار به آمریکا و متح��دان آن مخابره می کرد؛ 
پیام��ی با این محتوا که ن��ه کارزار تهدید و تحریم 
غرب کارآمد ب��وده و نه تالش برای انزوای ایران و 

روسیه راه به جایی خواهد برد.
تردی��دی وجود نداش��ت که با س��فر »والدیمیر 
پوتین« رئیس  جمهوری روسیه به ایران، بالفاصله 
جوس��ازی رس��انه ای غ��رب علی��ه همکاری های 
استراتژیک این دو کشور قوت بگیرد. بنابراین آنها 
تالش کردند ضمن القای ناچیز بودن دستاوردهای 
سفر برای ایران، بار دیگر افکار عمومی داخل کشور 
را علی��ه کرملین هدایت کنن��د؛ اتفاقی که تازگی 
ندارد و همواره در جریان س��فرهای دیپلماتیک یا 
امضای توافقی مهم بین دو کش��ور، این تاکتیک ها 
تکرار می ش��ود همان گونه که در جریان سفر دی 
ماه ۱۴۰۰ آیت اهلل »سیدابراهیم رئیسی« به مسکو 
نیز ش��اهد آن بودیم. اهمیت سفر رئیس جمهوری 
کش��ورمان به روسیه که بس��تر را برای تهیه نقشه 
راه ۲۰ س��اله همکاری های بلندم��دت هموار کرد 
با موجی از تاکتیک های کارش��کنانه و جوس��ازی 
رسانه ای دش��من همراه بود؛ ش��گردهایی با رنگ 
وب��وی روسیه هراس��ی ک��ه از لحظه اس��تقبال در 
فرودگاه مس��کو آغاز و به ابعاد میز مذاکره کشیده  
ش��د. آنها اما چش��مان خود را بر روی موضوعاتی 
چون دیدار سه ساعته روسای جمهوری دو کشور، 
سخنرانی رئیسی در مجلس »دوما« و نماز خواندن 

وی در کاخ کرملین بستند.
- آنه��ا به الق��ای تحقیر ملت ای��ران در فرودگاه 
مس��کو پرداختند و در همان بدو ورود رئیس��ی به 
فرودگاه مس��کو، دست به کار شدند تا عدم حضور 
پوتین در فرودگاه را برای اس��تقبال از رئیس��ی به 

منزله تحقیر ایران معرفی کنند.

آنه��ا گزارش ها و تحلیل های زی��ادی را عامدانه 
نگاش��تند تا به این پرس��ش س��اختگی و هدفدار 
پاس��خ گویند که »چرا پوتین به اس��تقبال رئیسی 
به فرودگاه مس��کو نرفت؟« در حالی که بر کس��ی 
پوش��یده نیست روس��ای جمهوری ایران و روسیه 
در جری��ان س��فرهایی که طی س��ال های اخیر به 
س��رزمین یکدیگر داش��ته اند، هیچگاه در فرودگاه 
مورد اس��تقبال رسمی همتای خود قرار نگرفته اند. 
همان گونه که در س��فر چن��د روز پیش پوتین به 

تهران نیز رئیسی به استقبال او نرفت.
- تهییج افکار عمومی با القای »وابستگی« تهران 
به مس��کو، پروژه دیگری است که غربی ها با هدف 
دامن زدن به »روسیه هراس��ی« و زیر سوال بردن 

استقالل ایران همواره پیش می برند.
- القای نادیده ان��گاری جایگاه مقام های ایران از 
سوی روس��یه و بی احترامی به مقام های ایرانی از 
طرف پوتین، یکی از مضامینی اس��ت رس��انه های 
خارجی فارس��ی  زبان تالش می کنند به مخاطبان 

القا کنند.
- القای نقش انفعالی و مسیر ناگزیر ایران برای تمایل 
به سمت روسیه از دیگر مضامین پرتکرار رسانه های 
معاند است. این رسانه ها ادعا می کنند که تحریم های 
اعمال شده علیه ایران موجب شده تا این کشور از سر 

ضعف و به اجبار به سمت شرق رو بیاورد.
- تاکید بر ناهمس��ازی سیاس��ت نگاه به ش��رق 
ته��ران ب��ا منافع مل��ی ای��ران از دیگ��ر مضامین 
برجسته ای است که رسانه های غربی به مخاطبان 

خود القا می کنند.
اینکه چرا غرب با بهره گیری از ابزارهای مختلف 
در صدد ایجاد و تعمیق شکاف بین ایران و روسیه 
برآمده به دالیل مختلفی مرتبط اس��ت که در ذیل 

به شماری از آن اشاره می شود؛
- تبدی�ل ایران ب�ه مرکز ثقل دیپلماس�ی 

منطقه
با تمرکز دولت سیزدهم بر کشورهای همجوار و 
منطقه، بازخورد ملموس و عینی آن تبدیل ش��دن 
تهران به کانون دیپلماس��ی در منطقه است همان 
گون��ه که در س��فر پوتین و اردوغان ب��ه ایران این 

موضوع را اثبات کرد.
پیش��تر نیز تهران میزبان نشس��ت های مختلف 
چون اجالسی بود که برای برون رفت افغانستان از 
بحران برگزار شد. این واقعیت درست مقابل هدف 
آمری��کا قرار دارد که ب��ا ابزارهای مختلف همچون 
تهدی��د و تحریم در صدد به انزوا کش��اندن تهران 

برآمده است.
 - غرب، نگ�ران از بی اهتمامی تهران برای 

احیای برجام
آمری��کا و متح��دان اروپایی این کش��ور همواره 
ب��ا تمرک��ز بر تحری��م ای��ران ذیل کارزار »فش��ار 
حداکث��ری«، در صدد بازگرداندن تهران به توافقی 
)برجام( برآمده بودند که پیش��تر از س��وی کشور 
ما به صورت یکجانبه اجرا می ش��د. اینک نزدیکی 
ایران و روس��یه به عنوان یک اهرم فش��ار ایران به 
اروپا و آمریکا قابل ارزیابی است. برخی کارشناسان 
سیاس��ی در این خصوص معتقدن��د، ایران تالش 
می کند با نش��ان دادن نزدیکی به مس��کو، اروپا و 
آمریکا را نس��بت به ش��کل گی��ری روندی جدید 
نگران و با این اق��دام، اروپا و بیش از آن آمریکا را 
به قبول درخواس��ت های منطقی تهران در ارتباط 
ب��ا برجام در مذاکرات مربوط به آن ترغیب کند. از 
نگاه این کارشناسان رفتار ایران اما نه یک نمایش 
بلک��ه رفتاری منطقی و مبتنی بر توازن بخش��ی به 

تعهدات برجامی است.
آمری��کا پیش��تر ت��الش می کرد ک��ه کرملین را 
مس��ئول نافرجامی مذاکرات معرفی کند در حالی 
ک��ه بیش از یکص��د تحریم در دول��ت بایدن علیه 
ایران نشان داد که این نه روسیه بلکه آمریکا است 
که از زیاده خواهی های خود در مسیر احیای توافق 
دس��ت بردار نیس��ت. اینک تهدید »رابرت مالی« 
نماینده ویژه آمری��کا در امور ایران مبنی بر اینکه 
ته��ران بین برجام و روس��یه باید یک��ی را انتخاب 
کند، از هراس و نگرانی عمیق غرب نسبت به تداوم 

همکاری های ایران و روسیه حکایت می کند.
- ائتالف سازی های شرقی در مقابل غرب

رقاب��ت دائمی آمری��کا با چین و جن��گ نیابتی 
با روس��یه در اوکراین، کشورهای ش��رقی به ویژه 
آس��یایی را به س��متی ب��رده تا منافع خ��ود را در 
ائتالف های��ی ج��دا از غ��رب دنبال کنن��د. در ماه 
های اخیر دره��ای باز »ش��انگهای« و »بریکس« 
با بازیگردانی روس��یه بر روی کشورهای این پهنه 
جغرافیای��ی همچون ایران، باعث ه��راس غرب از 
تقوی��ت جبهه روس��ی وائتالف ه��ای ضداروپایی- 
آمریکایی ش��ده  اس��ت. ضمن اینکه به رغم سیل 
س��الح های غربی به اوکراین برای شکست روسیه 
تا به امروز نتیجه ای نداشته اس��ت. پیشروی روسیه 
در اوکراین، آمریکا و اروپا را نسبت به تمایل دیگر 
کش��ورها برای همراهی با سیاست های کرملین در 

مقابل غرب به وحشت انداخته است.

چرا غرب از مناسبات راهبردی تهران- مسکو هراسان است؟

در مراسمی به میزبانی بنیاد کرامت رضوی انجام شد؛ 
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معصومه نصیری خبر داد؛ 

 افتتاحیه کنفرانس رسانه
 ارتباطات  و حکمرانی سایبری

در ۴ مرداد ۱۴۰۱ 
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عصرآزادی / س�رویس بانک و بیمه: بانک مسکن با ایفای نقشی 
پررنگ در طرح مس�وولیت اجتماعی ویژه آزادس�ازی زندانیان 

جرایم غیرعمد، مورد تقدیر قرار گرفت...

»عصرآزادی« از نتایج اجالس روند آستانه با محوریت حفظ امنیت سوریه گزارش می دهد؛

تحقیر تروریسم زیر آستانه سه گانه
 صفحه  2««

 تقدیر از بانک مسکن
 برای مشارکت در آزادی 

زندانیان جرایم غیرعمد


