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 ها یمش ها و کژ خط یمش مهار تباه خط یبرا ،یمش خط بانیپشت ستمیس یطراح

هر جملهه   رایبر عهده گرفت؛ ز نشین در جهان آفرتوا میاست که  یفیوظا نیاز جمله دشوارتر  ،یعموم یگذار مشی خط

و در  ها را دگرگون سازد از انسان یادیممکن است سرنوشت عده ز رود، یبه کار م مشی خط کی کرهیکه در پ یو گزاره ا

ساز است و ممکن است آثهار   ندهیپرداز و آ ندهیآ یا دهیپد ،مشی خط نکهیقرار دهد؛ ضمن ا یتعال ریس ایسقوط  یبیسراش

بها   دیه قرار دهد؛ په  با  ریها را تحت تأث انسان یاز زندگ یاپیصده پ یحت ایدهه  ایسال  نیچند ،یفرانسل یآن در تسلسل

شهود و   داختهه پر یشهتر یبها مححههه و دقهت ب    دیه باشد، با رتریتر و خط امر مهم کیهر چه  رایشود؛ ز یبند دقت صورت

 گردد.  یمبتن یتر پردازش آن، بر شواهد و اطحعات متقن

 ت،یریمهد  یاطحعهات  یهها  سهتم یچهون س  ییهها  سهازه  یریه گ توسعه دانش اطحعهات و شهک    ر،یاخ یدر دهه ها 

هها و توسهعه    ها و سازمان شرکت یها یریگ میو اطحعات مبنا شدن تصم میتصم بانیپشت یها ستمیخبره، س یها ستمیس

رقابت، مجال خطا را از عحقمندان بهه بقها    ییپروا یکه در آن ب یدر بخش خصوص ژهیاطحعات و ارتباطات، به و یفناور

کهه بها    یفهراهم آورد؛ تها حهد    رانیعم  مد تیدر هدا یتأمحت عقحن  شیافزا یبرا یقاب  توجه تیستاند، ظرف یباز م

هها فهراهم آمهد و     بهتهر آن  یابیارزشه   طیها، شرا حاص  از آن جیمکرر نتا  یها و تحل میسوابق تصم یساز رهیامکان ذخ

تا  افت؛ی شیو هوشمند افزا رندهیادگی یها ستمیگذشته متحول شد و امکان توسعه س یها میاز تصم یدرس آموز تیظرف

سهخن گفهت؛    یعمهوم  یگهذار  مشهی  خهط در سهاحت   تیه ن از بازگشت به عقحنتوا می ر،یتاخ که اکنون، هرچند با یحد

کهحن داده،   ،یبهر ههوش مصهنوع    یمبتنه  یگذار مشی خطسازه  جادیا یکه ره آورد توسعه دانش اطحعات، برا یتیعقحن

مطلوب  یبند تیاطحعات است و آرمان توسعه داشبورد اولو یمهاهر توسعه فناور ریو سا یبلوک یها رهیزنج ،یابر یفضا

را در نههر   یو منهاف  عمهوم   یمنهاف  مله   یحداکثرسهاز  یبهرا  تال،یجید یو کاربست حکمران یمشکحت و مسائ  عموم

 آورد.   یم

کهه   ییها مشی خط کنند و کژ یکشور را نابود م یکه مناب  مل ییها مشی خطتباه  طرهین از عصر ستوا می بیترت نیبد

 یهی سازند گهذر کهرد و بهه عصهر طح     یباژگون م یو شخص یمناف  حزب نیتام یها هیمصرف مناب  مذکور را به سو ریس

همهه   نیه ؛ و ا"خرد مبنا یگذار مشی خطعصر " د؛یرس یمصالح عموم نیتام یبرا یمصرف معقول و خردمندانه مناب  مل

کهه   ییها ستمیپر چالش و آشوبناک است؛ س ریس نیدر ا "مشی خط بانیپشت یها ستمیس" یمحور ینیدر گرو نقش آفر
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 2 ...ها و یمش مهار تباه خط یبرا ،یمش خط بانیپشت ستمیس یطراحسخن سردبیر: 

 

 تیه را فهراهم آورده، بهر ظرف   دیه و جد نیشه یپ یهها  مشهی  خهط  یسهاز  و به یپرداز باز ،ینیبازب ،یساز رهیبتوانند امکان ذخ

اداره  خینگهداشهت تهار   سهتم یس ،مشهی  خهط  بانیپشت ستمیگفت که س نیچن توان یم ،یری. به تعبندیافزایب یمل یحکمران

هها و   را از تکهرار خطها   نهدگان یکه آ یستمیاست؛  س یاجتماع ستمیبرتر س ندهیاز آ یرپردازیو تصو یمل یدولت و حکمران

 سازد. یفرجام تر رهنمون م کیتر و ن بهتر و فرزانه یا ندهیو به آ دارد یها بر حذر م یها و نامراد یها و ناکام شکست

 

 

 

 

هها و کهژ    یمشه  مههار تبهاه خهط    یبهرا  ،یمشه  خهط  بانیپشت ستمیس یطراحسخن سردبیر: (. 0011) اصغر علی، پورعزتاستناد: 
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