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 آیین تعزیه خوانی
 و نقش آن در تداوم 
 و تعالی موسیقی
کالسیک ایران

 صفحه8 ««

بحران جدید زاییده چین، 
قبل از پایان جنگ اوکراین!

سرمقاله
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 صفحه2 ««

 مسعود پزشکیان در یک سالگی 
دولت سیزدهم هشدار داد؛ 

 با اِنزواگری نمی توان
به توسعه رسید

3

تکواندوکار آذربایجان شرقی 
قهرمان جهان شد

6

عص�رآزادی/ س�رویس سیاس�ی: در آس�تانه یک س�الگی دولت 
س�یزدهم، عملکرد این دولت مورد ارزیابی برخی از کارشناس�ان، 
بزرگان و دلس�وزان کشور قرار گرفته اس�ت تا کمبودهای موجود 

آشکار شده و راه برای حل و رفع آنها هموار گردد...

»عصرآزادی« از نگرانی تشکل های دوستدار محیط زیست آذربایجان شرقی در احیای نگین آبی آذربایجان گزارش می دهد؛

کـابـوس اورمیـه

 صفحه  2««

 آینده پژوهی و نقش آن در مدیریت
آينده پژوه��ي، فرآيند تالش سيس��تماتيک براي 
نگاه ب��ه آينده بلند مدت عل��م، تكنولوژي، محيط 
زيس��ت، اقتص��اد و اجتماع مي باش��د ك��ه با هدف 
شناس��ايي تكنولوژي ه��اي عام نوظه��ور و تقويت 
حوزه هاي تحقيقات اس��تراتژيكي است كه احتماالً 
بيش��ترين منافع اقتص��ادي و اجتماعي را به همراه 
دارن��د. )Martin, 2000( در حقيق��ت مي ت��وان 
سيس��تماتيک،  فرآين��دي  آينده پژوه��ي،  گف��ت 
مش��اركتي و گردآورن��ده ادراكات آينده اس��ت كه 
چش��م اندازي ميان مدت تا بلن��د مدت را با هدف 
اتخاذ تصميم هاي روزآمد و بسيج اقدامات مشترک 
بنا مي س��ازد. )Gaveagan, 2001( لوک معتقد 
است آينده پژوهي ابزاري سيستماتيک براي ارزيابي 
آن دس��ته از توسعه هاي علمي و تكنولوژيكي است 
ك��ه مي توانند تأثيرات بس��يار ش��ديدي بر رقابت 

)1996 ,Georghiou Luke( .صنعتي، خلق ثروت و كيفيت زندگي داشته باشند
ضرورت آینده پژوهی و نقش آن در مدیریت

بس��ياري از حوادث و رويدادهاي آين��ده قابل پيش بيني و انقياد هس��تند. دخالت 
انس��ان در اي��ن روند موجبات تغيير و تح��والت مطلوب را ايجاد خواه��د كرد. اما در 
اغلب موارد اش��تغال به زمان حال و تالش در جهت رفع مشكالت موجود، مانع از آن 
مي شود كه مديران و تصميم گيرندگان به آينده بيانديشند؛ حال آنكه مشكالت كنوني 
ناش��ي از عدم شناخت آينده اي بوده اس��ت كه اينک "زمان حال" ناميده مي شود. به 
بيان روش��ن تر، بحران ها و مشكالت كنوني، موجه ترين دليل براي انديشيدن پيرامون 
درباره ي آينده است. ناگفته پيداست كه بحران هاي امروز نتيجه ي قهري نپرداختن به 

موانع و مشكالت، قبل از بروز آن ها به شكل بحران است.
عامل ديگري كه پرداختن به آينده را اجتناب ناپذير مي س��ازد، در س��رعت تحوالت 
نهفته است. تحوالت حيرت آور عصر حاضر، ناشي از دگرگوني هاي شگفت در حوزه ي 
فناوري و روند شتابناک جهاني شدن مي باشد. شايد تحول در فناوري عمده ترين نقش 
را در ايجاد چنين فضايي ايفا مي كند، زيرا تحول فناوري به مثابه تغيير در ش��ئون و 
ابعاد مختلف زندگي است. بايد توجه داشت كه حضور عامالنه در روند تحوالت آينده، 
كاهش تهديدات و افزايش فرصت ها و گزينه ها، نيازمند رويكردي آينده پژوهانه اس��ت 

كه امكان كنشگري در رخدادهاي آينده را فراهم مي سازد.
ام��روزه تغييرات با نرخ س��ريعتري بوق��وع مي پيوندند. تغييرات فن��اوري و متعاقباً 
تغيير در ديگر جنبه هاي زندگي، افزايش روز افزون وابس��تگي متقابل كشورها و ملل، 
تمركززداي��ي جوامع و نهادهاي موجود كه بدليل گس��ترش فناوري اطالعات ش��تاب 
بيشتري يافته است، تمايل روزافزون به جهاني شدن به همراه حفظ ويژگي هاي ملي، 
قومي، فرهنگي و بسياري عوامل ديگر، لزوم درک بهتر از "تغييرات" و " آينده" را براي 

دولت ها، كسب وكارها، سازمان ها و مردم ايجاب مي كند.
آينده اساس��اً قرين به عدم قطعيت اس��ت. با اين همه آثار و رگه هايي از اطالعات و 
واقعيات كه ريشه در گذشته و حال دارند، مي توانند رهنمون ما به آينده باشند. ادامه 
»تصميم گيري صرفاً چندين آينده محتمل بر اس��اس تجارب گذشته«، غفلت از رصد 
تغييرات آتي را در پي خواهد داش��ت و با تلخكامي روبرو خواهد ش��د. عدم قطعيت 
نهفته در آينده براي بعضي، توجيه كننده عدم دور انديش��ي آنان است و براي عده اي 

ديگر منبعي گرانبها از فرصتها.

مقاله

تهیه و تنظیم :کریم شفیعی 
کارشناس ارشد مدیریت 

استراتزیک تعریف آینده پژوهی 

بازداشت اعضای هسته ی مرکزی حزب 
جاسوس بهاییت

وزارت اطالع�ات در اطالعیه ای اعالم کرد: س�ربازان گمنام امام 
زم�ان )عج(، اعضای هس�ته ی مرکزی حزب جاس�وس بهاییت را 

بازداشت کردند.
به گزارش ایس��نا، در اطالعیه وزارت اطالعات آمده اس��ت: سربازان گمنام 
امام زمان )عج( شماری از اعضای هسته ی مرکزی حزب جاسوس بهاییت را 
بازداشت کردند. متهمین بازداشت شده مستقیماً با کانون صهیونیستی موسوم 
به بیت العدل مستقر در فلسطین اشغالی در ارتباِط تشکیالتی بودند. یافته های 
مس��تند اطالعاتی حکایت دارند که کانون پیش گفته، س��ال گذشته راهبرد 
احیای تشکیالت فرقه ی ضاله ی بهاییت در ایران را تحت عنوان »خط تبلیغ 
تهاجمی« و مأموریت ویژه ی جمع آوری هدفمند اطالعاتی به شبکه ی بازداشت 
ش��ده ابالغ نموده بود. همچنین مأموریت های تبلیغ گس��ترده ی آموزه های 
استعمار ساخته ی بهاییت و نفوذ در محیط های آموزشی در سطوح مختلف 
و به طور خاص مهدکودک های سراس��ر کشور را محّول کرده بودند. عالوه بر 
آن اعضای هس��ته ی بازداشت ش��ده، مالقات های متعددی با کادر مرکزیت 
حزب صهیونیستی در خارج از کشور داشته و گزارِش عملکرد نوبه ای پیرامون 
مأموریت های پیش گفته به ویژه ترویج سازمان یافته ی بی حجابی در ایران را به 
مرکز توطئه ی مستقر در فلسطین اشغالی ارائه می داد. وزارت اطالعات اعالم 
می نماید که فارغ از س��ناریوهای تبلیغات��ی و جنگ روانی بلندگوهای غربی 
صهیونیستی، با عزم و اراده ی جدی به وظیفه ی خود در قبال عوامل جاسوسی 
و هجمه به دین و فرهنگ و هویت ایرانی – اس��المی کشور و مزدوران رژیم 

اشغالگر قدس عمل کرده و خواهد کرد. ان شاءاهلل.

گفت وگوی برجامی وزیران خارجه 
آمریکا و عمان

وزی�ران امورخارج�ه آمری�کا و عم�ان در یک تم�اس تلفنی با 
یکدیگر گفت وگ�و و درباره مذاک�رات احیای برنام�ه جامع اقدام 

مشترک رایزنی کردند.
به گزارش ایسنا، بدر بن حمد بن حمود البوسعیدی وزیر امورخارجه عمان 
و آنتونی بلینکن همتای آمریکایی او در یک تماس تلفنی با یکدیگر گفت وگو 
و تبادل نظر کردند. بنابر گزارش وب سایت وزارت امورخارجه عمان، دو طرف 
در این تماس درباره موضوعات دوجانبه، منطقه ای و بین المللی، ازجمله جنگ 
اوکراین و اوضاع یمن رایزنی کردند. همچنین مذاکرات احیای توافق هسته ای 
با ایران که واشنگتن در سال ۲۰۱۸ به طور یک جانبه از آن خارج شد، از دیگر 
موضوع��ات مورد بحث در گفت وگوی وزیران امورخارجه عمان و آمریکا بوده 
است. به گزارش ایسنا، آخرین دور از گفت وگوهای غیرمستقیم میان آمریکا 
و ایران برای حل وفصل مس��ائل باقیمانده درخصوص احیای توافق هسته ای، 
اخیرا با تس��هیل گری اتحادیه اروپا در دوحه، پایتخت قطر انجام ش��د اما این 
مذاکرات نیز به دلیل نبود اراده سیاسی کافی در میان مقامات آمریکایی برای 
حصول توافق، نتیجه ملموسی به دنبال نداشت. حسین امیر عبداللهیان، وزیر 
امور خارجه ایران پس از انجام این گفت وگوها تاکید کرد: ما برای رسیدن به 
توافقی خوب، قوی و پایدار مصمم هستیم و برخالف برخی از ادعاهای طرف 
آمریکای��ی، ما هیچ گونه مطالبه زیاده خواهانه و هیچ گونه مطالبه فرابرجامی 

مورد ادعای آمریکا را نداریم.
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