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چکیده
ساله و نیل به خودکفایی دانست. انداز بیستبایست چشممهمترین مسئله ایران اسالمی را در حال حاضر شاید می

هاي مختلفی در راستاي رسیدن به ایرانی خودکفا در حالِ اجرا و پیگیري هستند.امروزه طرح
باز نگاهی ویژه داشت. افزارهاي آزاد/متنمهاي دولتی به نرتوان به طرح مهاجرت دستگاههاي اقتضائی موجود، میاز طرح

هاي کاربري لینوکس (الگ) که اکثریت قریب به اتفاق هاي مردمی تحت عنوان انجمنهمچنین با توجه به وجود گروه
افزارهاي هاي دولتی به نرمدهند؛ و ارتباط همگرا و همراستاي آن با مهاجرت دستگاهاعضاي آن را قشر جوان تشکیل می

افزار اصطالحاً همدل و همزبان نمود.و نرمITتوان از پیوند این دو، اقتصاد مقاومتی را در حوزه باز، میمتنآزاد/
هاي اقتضائی موجود (مانند هاي کاربري لینوکس (الگ) در طرحدر این مقاله بناست تا با بسط اهداف چهارگانه انجمن

، شبکه ملّی آموزش و پرورشل بنیادین باز، برنامه ششم توسعه، تحونافزارهاي آزاد/متهاي دولتی به نرممهاجرت دستگاه
وري دو رکن اصلی جهاد علمی، ها را در افزایش بهرهاطالعات و شوراي عالی فضاي مجازي) نقش الگ

بیان نمود.» اقتصاد«و » دانش«تحت عناوین 

باز، برنامه ششم توسعه، جهاد علمیرهاي آزاد/متنافزابنیان، نرم، اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانشLUGواژگان کلیدي:

Role of the LUG in Knowledge and Economy Development

Abstract
Most likely important issues of the current Islamic Republic of Iran are having the
20 year vision and self-sufficiency. Nowadays, they are performing and pursuing
different plans to achieve a self-sufficient Iran.
One of the special current economic plans could be “state departments
immigration into Free/Open Source Software”. People based groups entitled
as”Linux User Groups (LUG) –which mostly include young people- ” along with
“state departments immigration into free/Open-source   software” can  make a
convergent unity to reach Resistive economy in IT and sympatric software.
This article will clarify four main goals of the LUGs: “state departments’
immigration into Free/Open Source Software”, the sixth development program,
fundamental evolution of the education system, national information network and
Supreme Council of Cyberspace. Also we will discuss LUGs role in increasing
efficiency of Academic Jihad’s two bases: “knowledge” and “economy”.
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مقدمه.1
ه سالیانپیشکاملتریندینالهینیزبداناشـــار. اقتصادباشـــدامروزیدورانِزادهاقتصادمقاومتیمفهومیارویکردتازهونوینینیســـتکه

]1[.نموده استایحساسوکلیدیتأکیدبعنوانمسئله»اقتصاد«دیناسالمبارهابرمسئله. استداشته
]2[.»دهدفقر،انسانرادرآستانهکفرقرارمى«. یکُونُکُفْراًاَن کَادالْفَقْرُ: فرمایندمی) ص(نبیاکرمدر این زمینه 

.»گرددایواردشود،ایمانازپنجره،خارجمیاگرفقرازدرخانه«ترآنکهادیبانه
. اســــــــــــــــــــــــت) ص(مفهوماقتصادمقاومتینیزالگوییبرگرفتهازتدابیراقتصادیپیامبراســــــــــــــــــــــــالم

.کهمادرشرایطجنگاحزابهستیماشاره دارند بامطالعهدقیقتاریخصدراسالمپیخواهیمبردکهچرارهبرمعظمانقالب
ــه   ــه گفتــ ــانقالببــ ــتیم: «رهبرمعظمــ ــالمدرمنطقهبایکدیگرهم. مادرشرایطجنگاحزابهســ -یعنیتمامنیروهایضداســ

]3[.»وقتیمادرشرایطجنگاحزابیم،تمامیکفردربرابرتمامیاهالیمانقراردارد.اندبهنامجنگاحزاباندوجنگیراباماشروعکردهداستانشده
ــدهبود ــه. درجنگاحزابنیز،مدینهدچارتحریمشــــــــــــــــــــــــــــــــــ -بهگونــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــورتنمیآوردهشارایکهقحطیوفشاروگرسنگیبرافرادجامعهف -وهیچمبادلهوتجارتیباخارجصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

]1[.گرفتوتمامیمنابعاسالممنحصربهمدینهبود
ــادي،حربه ــویمنافقاناجرامیتحریماقتص ــدتاحکومتنبوي ایبرایمبارزهبامخالفانبودهاستکهازس ــاقطکنند) ص(ش ــه.راس 7آی

]4و 3[.نامید»آیهتحریم«توانمیسورهمبارکهمنافقونرا
: فرماینــــــــــــــدمــــــــــــــی) ســــــــــــــورهمبارکهمنافقون7آیــــــــــــــه(خداونــــــــــــــددرقرآن

کنَّالْمنَافقینَلَایفْقَهونَهمالَّذینَیقُولُونَلَاتُنفقُواعلَىمنْعندرسولاللَّهِحتَّىینفَضُّواوللَّهِخَزَائنُالسماواتوالْأَرضولَ
ــتندکهمی« ــدآنانکسانیهســ ــوند: گوینــ ــمان.بهکسانیکهنزدپیامبرخداهستند،کمکمالینکنیدتاپراکندهشــ -وحاآلنکهآســ

.»فهمندهاوزمینازآنخداستولیمنافقینآنرانمی
:ورزندتأکیدمی»هایمشرکانمقابلهباتحریم«درسورهمبارکهتوبهنیزپروردگاراعظمبر

ــددرقرآن ــه(خداونــــــــــــ ــورهمبارکهتوبه28آیــــــــــــ ــی) ســــــــــــ ــدمــــــــــــ : فرماینــــــــــــ
کُماللّهمنفَضْلهِإِنشَاءإِنَّاللّهعلیمحکیمواْإِنَّماالْمشْرِکُونَنَجسفَالَیقْرَبواْالْمسجِدالْحرَامبعدعامهِمهذَاوإِنْخفْتُمعیلَۀًفَسوفَیغْنییاأَیهاالَّذینَآمنُ

رابطهازفالحرامنزدیکشوند،واگردراینقطعاید،حقیقتایناستکهمشرکانناپاکند،پسنبایدازساآلیندهبهمسجدایکسانیکهایمانآورده«
]6[.»گرداند،کهخدا،دانایحکیماستنیازمیشمارابافضلخویشبی)اگربخواهد(اقربیمناکید،بهزودیخد

ــادمقاومتیرانیزمی ــهاقتصـــــــــــــ ــروشتوانیکیازبهینـــــــــــــ ــاتحریمترینـــــــــــــ -هایمقابلهبـــــــــــــ

-درواقعهدفاقتصادمقاومتیآناستکهبرفشارهاوضــــــــــــــــــــــــــــربه .هایاقتصادیبهشــــــــــــــــــــــــــــمارآورد 

]7[.غلبه نمایدگردند،هایاقتصادیکهازسوینیروهایمتخاصمسدراهپیشرفتجامعهمی
-نــهاســت.به طــرزي کهبخش،ضروریوالزمهجامعهاسالمیباعنایتبهروایاتاسالمیوآیاتقرآنی،اقتصادمقاومتیبهمنزلهاقتصــادیقوام

حاصـل نمایـد کـه بـه مـدد      مقاومتیرابایستمیبخشباشـد،بلکه جامعهاسالمیدارایاقتصادیسالم،شـکوفاوقوام گردد تا موجب میتنها
]4[.ممانعتبهعمآلورد،وازخوارشدنافرادجامعهاسالمیدربرابرمشرکانگشتههایاقتصادیدشمنانمصوناقتصادجامعهازدسیسهآن،

تعریفاقتصادمقاومتی.2
]8[.نامید»اقتصادمقاومتی«گردند،رااصطالحاًمی»اقتصادملّی«توانکلیهاقداماتیکهموجببازسازیواحیايبهبیانبسیارساده،می

-درعلماقتصادبهاقتصادي،ریاضـــتیگویندکهطیآندولت. اشتباهگرفتهشـــود»اقتصادریاضـــتی«البتهاقتصادمقاومتینبایســـتبا

ــهزینه ــتمیهابرایکاهشــــــــــــــــــ -هاورفعکسریبودجهبهکاهشویاحذفارائهبرخیازخدماتومزایایعمومیدســــــــــــــــــ

]9[.گرددزنندکهگاهیاوقاتبهافزایشمیزانمالیاتنیزمنجرومنتجمی
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ــختی ــتکهاینمقاومتمیدرواقعدراقتصادمقاومتی،ضرورتمقاومتبهمنظورردفشارهاوعبورازس -هادرجهترسیدنبهنقاطمثبتملّیاس

ــیدنبهمطلوبنهایی ــرایطی(بایستبهمنظوررســــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) تحتهرشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
]10و 8[.صورتگیردتاامکاناتواهدافشناساییشدهوباتمامتواندرجهتنیلبهمقصودحرکتنماید

-دراینراستااگرمولفه. سالهونیلبهخودکفاییدانستاندازبیستبایستچشمازطرفیمهمترینمسئلهایراناسالمیرادرحالحاضرشایدمی

ــوان ــادمقاومتی«ایتحتعنـ ــد»اقتصـ ــطالحاًمی. بطورموازیبهحرکتدرآید،موجبافزایشسرعتنیلبهسویخودکفاییخواهدشـ ــواناصـ تـ
.دانست»خودکفایی«نیازراهم»اقتصادمقاومتی«

-. طرحباشندو پیگیري میحال اجرا هاي مختلفی درطرح)سالهانداز بیستدر کشور براي نیل به خودکفایی (چشمهامروز

و »فضـاي مجـازي  مرکـز ملّـی  «،»ی اطالعـات شبکه ملّ«، »ل بنیادین آموزش و پرورشتحو«، »برنامه ششم توسعه«هایی چون
.»بازمتنافزارهاي آزاد/طرح مهاجرت دولت به نرم«

به نقطه کانونی واحدي تحت عنـوان  اما در نهایت هستند،اهداف مجزایی پیگیرياجرا و در حال نکه هاي مذکور با ایطرح
باشند.هایی نیز میپوشانیهمدر عین مجزا بودن، داراي وختم خواهند شد»خودکفایی«

لـزوم  «نیـز  و » اشـتغال «، »دانـش «، »فرهنـگ «، »اقتصاد«چون ئات و معضالت موجود و حاکم بر جامعه،همبا توجه اقتضا
طـور توأمـان و بـا    گونه بیان داشت که تنها طرحی که اقتضائات فـوق را ب توان اینب،شاید به تعبیري »توجه به قشر جوان جامعه

طـرح مهـاجرت   «گنجـد، میخصوصاً در چهارچوب ذائقه امروز جوان (یعنی تکنولوژي) گردد وشامل میي سهم درصدي بیشتر
]11[.است»1بازافزارهاي آزاد/متننرمدولت به اجرایی هاي هدستگا

بازافزارهاي آزاد/متنطرح مهاجرت دولت به نرم.3
اشاره نمود.یامنیت ملّواستقالل ملّی به مواردي چونتوان میFOSSمهمترین دالیل مهاجرت دولت به از 

یاستقالل ملّ.3.1
افزارهـاي مـورد اسـتفاده در    باشد. درنرمافزار میدر همه جوانب از جمله نرمی تحقق استقالل ملّ،یکی از مالحظات کشور

-بایست از نـرم نباشد.بعبارتی دیگر میوابستهبایست از لحاظ حقوق معنوي و اقتصادي به هیچ کشور یا شرکتی ی، میسطح ملّ

اي خاص نکند.             ردد که کل کشور را محدود به فروشندهگافزارهایی استفاده 
یامنیت ملّ.3.2

. اسـت هاي مختلف، خصوصاً امنیتـی  از جنبهتوسط کشورهاي متخاصم میهن اسالمییکی از شرایط خاص کشور، تهدید 
]12[.یدآشمار میبهی یکی از مهمترین ضروریات کشور بنابراین در حال حاضر توجه ویژه به امنیت ملّ

-ترین نگرانیتوانمرتبطمی» اقتصاد مقاومتی«(استقالل ملّی و امنیت ملّی) و ارتباط آن با در رابطه با دو تعریف فوق 

: هایرهبرمعظمانقالبراهنگامدیداربافعاالناقتصادیدربیاناتوي احساسنمود
]13[.»سیاستاستکباري،زمینزدنایرانونظامجمهوریاسالمیازراهاقتصاداست«

2انجمن کاربران لینوکس.4

نویسـی در اختیـار کـاربر    ها باز بـوده و اصـطالحاً سـناریوي برنامـه    نویسیآنبدلیل اینکه کُد برنامهباز آزاد/متنافزارهاي نرم
کدهاي جاسوسـی و ضـدامنیتی  کشفبه تبع آن منجر به کههستند) بومینویسسازي (توسط برنامهبومیقابل ،گیردقرار می

طـرز  چنـین  بـه  را استقاللوامنیتملّیکه باشندیایهشاید تنها گزینهباز افزارهاي آزاد/متننرمد. فلذا شد نصورت وجود) خواه(در
.  اي به ارمغان بیاورندبهینه

1
Free/Open Source Software Migration
2
LUG
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گنو/لینـوکس  غیرانحصـاريِ امنِعاملِسیستم،دنموکید أبدان توان بتکه بازي افزار آزاد/متننرمترین شاخصدر این راستا 
]15و 14[ین مناسبی براي ویندوز خواهد بود.جایگزFOSSکه در طرح مهاجرت دولت به بودهلینوکس) ،(و در اصطالح عرف

هایی درجهان انجمن، عامل گنو/لینوکسخصوصاً سیستم،بازافزارهاي آزاد/متننرمفرهنگی و امنیتی اهدافتحققِبه منظورِ
.گویندبه اختصار الگ و»3کاربران لینوکسنجمن ا«ها در اصطالح به این انجمن. و حتیکشورعزیزمان ایران تشکیل شدند

ــاالیرانیمیاز الگ ــوان هایفعـــــــــــــــــــــــــــــ ــه تـــــــــــــــــــــــــــــ بـــــــــــــــــــــــــــــ
الفبایفارسی)اصفهان،بوشهر،تبریز،تهران،زنجان،شیراز،کرج،کرمان،گیالنومشهد اشاره نمود.بهترتیبِحروف(الگشهرهاي

-پوشـانی نگاهی به همو نیمFOSSها و دالیل طرح مهاجرت دولت به قصد برآن است تا با بسط اهداف اصلی الگ،در ادامه

هاي کاربري لینـوکس (الگ) را در اقتصـاد و دانـش کشـور و نیـل بـه       ثیر انجمنأنقش و ت،هاي اقتضائی موجودهاي سایر طرح
]16[.مورد بررسی قرار گیردخودکفایی 

ترین راهکارها براي ترویج و توسـعه اقتصـاد مقـاومتیِ   سرعتپریکی از د نتوانهاي کاربري لینوکسمیانجمن،به تعبیر دیگر
د.نباش،بنیاندانش

اهداف الگ.5
از قـرار زیـر   RICKMOENنوشـته Linux User Group How toهایکاربریلینوکسبااستنادبهاساسنامهجهانیاهدافکالنانجمن

است:
4حمایت-

5آموزش-

6پشتیبانی-

7سازيهمگانی-

هدف اول: حمایت .5.1
کند، دوست داریـد آن را بـه   شده که وقتی چیزي به خوبی برایتان کار مینوشته اساسنامه جهانی تشکیل الگ چنین در

ید.  نمایتوانید معرفی هر تعداد از اطرافیان خود که می
سـازمانی صـورت   ت سالم و با تعهد ها بطور آزادانه، با نیشده از آن جائیکه حمایت در الگذکر همچنین در این اساسنامه 

]24[و ]17[پیشاهنگ و پیشبرنده خواهد بود./لینوکسآشنا گردد؛هرگاه شخصی در نتیجه تالش الگ با گنو.گیردمی
ي چـه  رافـزاري و نفـوذ سـایب   هـاي نـرم  تر زمانی که شخصی از جامعه به این موضوع پی ببرد کـه جاسوسـی  به بیان ساده

-افزاري به کشورهاي متخاصم و نظـام سـرمایه  هاي نرمیک کشور خواهد زدو وابستگیی ناپذیري را به امنیت ملّخسارات جبران

افـراد جامعـه بعنـوان اعضـاي     ؛ آوردممانعت بـه عمـل مـی   ،چگونهاز اینکه استقالل ملّی محقق شود،علمیداري و انحصارطلبی 
نماید.  انجام وظیفه میگزیندمیطلبانه براي خود بروادر نقش حمایتی الگ با توجه به رسالتی که دانجمن، 
، اسالمی هـر فـرد جامعـه   -رین وظیفه ایرانیتم اصلیدرگیرآنی»جنگ نرم«اي که تحت عنوانرحمانهشک در جنگ بیبی

تـا در  آن اسـت سـازي  ن، مستندسـازي و مـدو  یمهمترین شـروط بقـاي هـر علـم و دانشـ     ر باشد. از سویی دیگجهاد علمی می
گردد.تر میپررنگهاي کاربري لینوکس اختیارآیندگان قرارگیرد.این نقش در هدف دوم انجمن

3
Linux Users Group
4
Advocacy
5
Education
6
Support
7
Socializing
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دوم: آموزش هدف.5.2
و تـرین  همپوشـان کـه  اسـت، بـاز  افزارهاي آزاد/مـتن ها، کمک به ترویج و توسعه امر آموزش در حوزه نرمرسالت دوم الگ

دانست.» آموزش و پرورشل بنیادین تحو«بایست یی کشور با آن را میطرحاجراترین مرتبط
اصـطالحاً  ،در نظام آموزش و پرورش کشـور با کمک عزم ملّی توان میها، نقش حمایتی و آموزشی الگایفايبادر نهایت 

ل بنیادین ایجاد نمود. تحو
درارتباطند از این قرارند: » ل بنیادین آموزش و پرورشطرح تحو«نهادهایی که مستقیماً با 

.سازمان آموزش و پرورش-
.ايسازمان آموزش فنی و حرفه-
]18[.ها و موسسات آموزش عالیدانشگاه-

محتواهاي آموزشی را تولیـد نمـوده و در   باز)،افزارهاي آزاد/متن(نرماساس هدف آموزشی خودقادر خواهند بود برها الگ
ارتباط برقرار سازند. » ل بنیادین آموزش و پرورشطرحتحو«ادامه با نهادهاي آموزشی مرتبط با 

تواند به اهداف زیر مشتق شود:این نقش می
خصوصـاً بـه زبـان    یاز(تدوین مستندات آموزشی آزاد/متن باز (ترجیحاً کتاب الکترونیکی) با توجه به کمبود منابع مورد ن-

جامعه.ITباحث مربوطه جهت ارتقاي سطح علمی فارسی) در م
فزارهـاي آزاد/مـتن   اافزارهاي انحصاري به نـرم هاي پیشنهادي جدید درسی جهت مهاجرت آموزشی از نرمایجاد سرفصل-

افــزار سرفصــل درســی نــرماي) بــراي مثــال اعــم از هنرســتانی، دانشــگاهی، ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــهبــاز معــادل آن (
GimpجایگزینPhotoshopافزار نرمLibreofficeجایگزینMicrosoft Office... 16[.و[
بدین شرح است: » وريآامور علم، فناوریو نو«کیدات برنامه ششم توسعه نیز در بخش أت

» .پرورشوتأکیدبردورانتحصیلیکودکیونوجوانیو اجرایسندتحولبنیادینآموزش «برنامه ششم توسعه: 75بند 
]19[».هایمهارتیدرنظامآموزشیکشورافزایشسهمآموزش«برنامه ششم توسعه: 76بند 

تا استعزم ملّی به مدیریت جهادي در پی پیوند هایی چون اقتصاد و فرهنگ، ر بحران امروز ایران که فقدان مولفهدیقیناً 
افـزاري بـه   جنگورد،فا را  به ارمغان آکخودایرانی، »جهاد علمی«تحت عنوان ،حاضر)اسالمی-ایرانی(جهاد هاد اقتضائی جدر 

ساز چنین جهادي نخواهد بود.جز دانش، چاره
ن و) مـد هـا توسـط جامعـه کـاربري (الگ   نسخه اولیه (یا پیشنویس) آن هاي پیشنهادي جدید درسیکه با تصویب سرفصل

از سطوح پایه تحصـیلی  تواندبرنامه ششم توسعه) می75(با استناد به بند باززارهاي آزاد/متنافگشته، فرهنگ به کار بستن نرم
گردد تـا دردوران اشـتغالِ  یبنیان در دوران تحصیل به جوانان القامبطور دانش،د. فرهنگی که بخش قابل توجهی از آنگردآغاز 
ورند.  بنیان را به گردش درآنیز چرخه اقتصادي دانش،خود

ــد آایــــــــن فر ــد در بنــــــ ــده:  78ینــــــ ــر شــــــ ــز ذکــــــ ــعه نیــــــ ــم توســــــ ــه ششــــــ برنامــــــ
]19[».جامععلمیکشورونیازهایتولیدواشتغالهایتحصیلیبانقشهسازیسطوحورشتهمتقابلتحصیلبااشتغالومتناسبتنظیمرابطه«

حـولِ ITباشد تا بتوان اهداف برنامه ششم توسعه را درزمینه اشتغال و کارآفرینی، از پیش ایجاد شدهربایست بستالبته می
بنیان به حرکت درآورد. دانشاقتصادمحورِ

مقـام معظـم   ت کیـدا أشود و با توجـه بهت هاي نوین در دنیا شناخته میاز آنجائیکه فناوري اطالعات بعنوان یکی از فناوري
اي بـه  ضـروري اسـت تـا توجـه ویـژه     ،ین و دسترسی به دانش بومیهاي نوسازي فناوريرهبري در خصوص لزوم توجه به بومی

افزارها در تمامی سطوح صورت گیرد. سازي نرمبومی
بنـابراین نیـاز   ]12[افـزار تـأمین گـردد.   نرمصنعتبایست از طبق برنامه پنجم توسعه نیز بخشی از تولید ناخالص کشور می

ها نمـود  توانند در هدف سوم الگاین اقدامات می؛ که صنعت صورت گیردسازي این تا اقدامات مناسبی جهت توانمنددیده شد
یابند.
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پشتیبانی هدف سوم:.5.3
لینوکس و /عامل گنوکار پشتیبانی از سیستمها براي افراد تازهترین نقش الگطبق اساسنامه جهانی تشکیل الگ، اصلیرب

. گرددمحسوب میباز افزارهاي آزاد/متننرم
نماید.تواند نقش مهمی را در تقویت وضعیت اقتصادي کشور ایفا میباز افزارهاي آزاد/متننرمپشتیبانی از 

توانـد عضـویت در   ها در تجارت و اقتصاد هر کشـوري مـی  ه برهمگان مبرهن است یکی از تأثیرگذارترین مولفهکهمانطور 
ــانی(  ــارت جهـــــــــــــــــــــــــــــــ ــد. WTOتجـــــــــــــــــــــــــــــــ ) باشـــــــــــــــــــــــــــــــ

]20[باشد!انیاستخودگواهیبرمفیدبودنآنبرایاقتصادایرانمیهمینکهآمریکامخالفعضویتایراندرسازمانتجارتجه
]2[»نُه قسمت از ده قسمت روزي، در تجارت و یک قسمت آن در دامداري است.«فرمایند: نبی اکرم (ص) می

. متاســــفانه اســــت) رایــــتکپــــی(پیوســــتنبهتجارتجهانی،الزامایرانبهرعایتحقمالکیتمعنوياصــــلی یکیازشروط
ــورهاینقض ــدهکپیایرانیکیازبزرگترینکشـــــــــ ــهکننـــــــــ ــمارمیرایتدردنیابـــــــــ ــه رودشـــــــــ ،بطوریکـــــــــ

.افزارغیرقانونیداردهزاردالرنرمچهارطورمتوسطروییکسیستمکامپیوتریبیشازهایمنتشره،هرکاربرایرانیبهبراساسآمار
رایت رعایـت گـردد و بـه    بایست کپی) میWTOتوان چنین نتیجه گرفت که براي پیوستن به تجارت جهانی (بنابراین می

ینه است.زکه مطمئناً نیازمند صرف ه،افزار اورجینال استفاده شودتبع آن از نرم
با ذکر مثالی انـدازه  در ادامه هاي کالن خواهد بود. مطمئناً میزان برآوردي هزینه مربوطه، مولفه مهمی براي تصمیمگیري

-بایستبرایهرنسخهازسیسـتم کهمـی ایرایت،حداقلهزینـه کپیحق ربربارعایتبرفرضمثال،کاهزینه مورد نظر تخمین زده خواهد شد. 

ــدودWindow$ 7عامـــــــــــــل ــدبود300بپردازد،حـــــــــــ ــدرحالیکه. دالرخواهـــــــــــ تنها اینـــــــــــ
ــب آن را مجازبهاستفادهازویندوزخریداریشدهبرایکامپیوترخانگی ــتو اجازهنصـ ــرروياسـ ــت.نخواهدLaptopبـ -برایاینکارمیداشـ

ــخه ــداریگرددایبایستنســـــــــــــ ــدبرایتمامینرم. دیگرخریـــــــــــــ ــارياینفرآینـــــــــــــ افزارهایانحصـــــــــــــ
.نیزمصداقدارد...) وOffice،Photoshop،AutoCAD،Corel،MATLABمانند(

!افزاریهستند؟هایهنگفتنرمرایت،کاربرانایرانیحاضربهپرداختهزینهآیاپسازورودبهعرصهتجارتجهانیورعایتکپی
جایگزین مناسبی WTOتوانند پس از پیوستن ایران به گردند که میباز در اکثر موارد رایگان ارائه میافزارهاي آزاد/متننرم
بـه  قتصاد مقاومتیاي به اقتصاد جامعه بزنند، با همگرایی اافزارهاي انحصاري گردند تا استقالل ملّی را بدون آنکه لطمهبراي نرم

]20[ایرانی خودکفا نزدیک گردانند.
ی ایفا نمایند:  پشتیبانی را در دو بخشکلّتوانند نقش ها) میهاي کاربري (الگانجمن

.بازافزارهاي آزاد/متننرمو توسعه کمک به تولید -
]16[باز و اعضاي الگ.آزاد/ متنخصصینهاي شغلی براي متشناسایی، ایجاد و معرفی فرصت-

هـاي  مشـارکت بخـش  بـا اجتمـاعی و فرهنگـی  ،توان ایجاد شرایط مطلوب اقتصاديرا میتوسعه هدف اصلی برنامه ششم 
اقتصـاد مقـاومتی بـه سـمت     ،تر بناست تا در برنامـه ششـم توسـعه   به بیان ساده.خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی دانست

بندهاي ابتدایی برنامه ششم توسعه به این موضوع اشاره دارد: سازي سوق داده شود. خصوصی
8هایکشور،متوسطرشدامکاناتوظرفیتایکهبابسیجهمهگونهزابهتغالرشداقتصادیشتابانوپایدارواش«برنامه ششم توسعه: 1بند 

» .درصددرطولبرنامهمحققشود
]19[».پذیریبازارهاوکاروتقویتساختاررقابتیورقابتبهبودمستمرفضایکسب«برنامه ششم توسعه: 2بند
تواند بطـور مسـتمر در   کسب و کار میاست، بهبود فضاي ITهاي نوین و جائیکه ذائقه جوان امروز به سمت تکنولوژينآاز 

افزار بهبـود  سازي صنعت نرماز طریق پشتیبانی و بومی» بازافزارهاي آزاد/متننرمطرح مهاجرت دولت به «راستاي تحقق اهداف 
گیـر  اتا نهایتاً آن را فررا بپیماید» زاارآفرین و اشتغالک«، مسیريی جوانانارق ملّیابد. وظیفه پشتیبانی قادرخواهد بود با تلفیق 

نماید.را طی میسازيو همگانیسازي فراگیرروند هاي کاربري همین سازد. هدف چهارم انجمن
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سازي: همگانیهدف چهارم.5.4
، موسسـه یـا اجتمـاع    سازي است. در اساسنامه جهانی تشکیل الگ عنوان شدهدر هر جنـبش ها همگانیهدف نهایی الگ

تبـادل  «ن جهت مدیریت رویدادها مورد نیاز است که اندیشمندان علوم اجتماعی از آن بـه عنـوان   والگویی مدانسانی، فرآیند یا 
]24[و ]17[کنند.یاد می» فرهنگی

هاي نوین و مباحث مـرتبط بـا   توان ذائقه جوان امروز را که به سمت و سوي تکنولوژينمیتر اشاره شد،همانطور که پیش
IT  .است در میزان عالقه وي نسبت به شغل انتخابیش نادیده گرفت

دارد.امـري  فنی نیاز مبرمی به متخصصین باز افزارهایآزاد/متننرمدیگر دولت براي تحقق اهداف طرح مهاجرت به یاز سوی
تـوان بـه دو   ی را میمنیت ملّو نفوذ سایبري، اITممکن است امنیت ملّی را به مخاطره بیندازد. در بحث نرم افزار، ،فقدان آنکه 

ی تفکیک کرد:زیرشاخه کلّ
عامل ویندوز در یک پایگاه اتمی و یا رویت توان به خطرات نصب سیستمبه طور مثال میالف) امنیت سیاسی و نظامی:

کشور اشاره نمود.و حساس دستیباالدر سطوح ی سازمانبینمحتواي ارتباطات 
هـاي سـایبري اسـت.    یجاسوستوسطها در فضاي مجازي قطعاً مهمترین مسأله جنگ نرم، مشاهده ذائقه:ب) جنگ نرم

صـورت  بـاز  افزارهـاي آزاد/مـتن  نرم(و متضّاد) نقطه مقابل،افزارهاي انحصاريعامل ویندوز و نرمسیستماز طریقاین نفوذ عمدتاً 
-اي، شـبکه هاي رایانهياي، بازهاي ماهوارههایی چون هالیوود، برنامهخروجیها توسط نفوذ سایبري تولید گیرد. رویت ذائقهمی

]12[گردد.هاي اینترنتی، نشریاتو... میسایتهاي اجتماعی، وب
نخواهد بود.»جهاد علمی«جز به ، جهادي مطمئناً هر جنگی نیازمند دفاع و جهاد می باشدو جهاد در جنگ نرم

توان ارق ملّی وي را به سمت اشتغال (جهاد علمی) سوق داد می،ذائقه جوان و اقتضائات جنگ نرممابینپیوند برقراري با 
سازي) محقق شود. تا هدف چهارم الگ(همگانی

ه مدیریت جهـادي  بی را توانند در این راستا عزم ملّمی» فضاي مجازيمرکز ملّی«و» شبکه ملّی اطالعات«هایی چونطرح
پیوند دهند.  

یافتـه داخلـی   هاي ارتباطی، مراکـز داده توسـعه  از زیرساختاي متشکل ی اطالعات شبکهشبکه ملّی اطالعات:لّشبکه م
]21[اند.افزاري است که در سراسر کشور گسترده شدهدولتی و غیردولتی و نرم

کیدبرنامه ششم توسعه به این موضوع نیز درخور توجه است.أت
]19[».ملّیاطالعاتدولتالکترونیکدربسترشبکهکسبجایگاهبرترمنطقهدرتوسعه«: برنامه ششم توسعه32بند

اي بکهریزي شده، شـ افزار پایهتوسعه که بر مبناي تقویت صنعت نرمر واقع بناست در راستاي نیل به اهداف برنامه پنجمد
گردد.اختصاصی و عمومی را شامل میهاي اختصاصی، محلیو ملّی در کشور ایجاد گردد که خود دوبخش کننده از شبکهتجمیع

هاي اجرایی با یکدیگر و بخش عمومی براي ارایهخـدمات  بخش اختصاصی براي ارتباط و تبادل اطالعات و خدمات دستگاه
-ها با یکدیگر اتصال دارند. در برنامه ششـم توسـعه بـه هـم    به کاربران عمومی است که این دوبخش در نقاطی نظیر مراکز داده

]21[نین پیوندي نیز تاکید شده است.افزایی چ
]19[».هایکلیعلموفناوريدستیابیبهرتبه اولمنطقهدرعلموفناوریوتثبیتآنبااهتمامبهتحققسیاست«: ه ششممابرن74بند 

(شـامل جاسوسـی،   » حفـظ امنیـت ملّـی اطالعـات    «شوراي عالی فضاي مجازي با هدف کالن :فضاي مجازيمرکز ملّی
]22[سایبري و...) مرکز ملّی فضاي مجازي را تأسیس نموده است.هاي تروریست و معارض و جنگسرقت اطالعات ملّی، گروه

ند:موارد زیر در خور توجهمرکزملّیفضایمجازي که با موضوع مورد بحث، مرتبطند هایاز مهمترین اهدافوسیاست
) ازنظرفنّیومحتـــــــــوایی(مواجههفعالومبتکرانهبافضایمجازیدرسطحملّیوجهانیوتوســـــــــعهآنبهمیزانآمادگیقطعینظام-

.هاومقابلهباتهدیداتآنبرایاستفادهازفرصت
.هایفنیبهحداقلرساندناتّکایکشوربهکشورهایدیگردراستفادهازفضایمجازیوتوابعآندرعرصه-
ها.برداریبهینهازفرصتدریکفضایرقابتیجهتبهرههایمردمیمتعهدمشارکتحداکثرینیروهاوتشکّل-
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-درنظرگرفتنشرایطجنگفرهنگیوبهتبعآنحاکمنمودنروحیهجهادیوگسترشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعاملوهم-

.ترینسطحازهماهنگیوانسجامهاونیروهایمردمیدرعالیافزاییبینکلیهدستگاه
.رنتیودفاعمناسبدربرابرهرگونهحملههایحیاتیدربرابرحمالتاینتترینسطحبهمنظورصیانتاززیرساختایجادآمادگیالزمدرعالی-
-

ها،خصوصاًمللمسلماندرجهتترویجوتحققگفتمانانقالباسالماستفادهحداکثریازفضایمجازیبهمنظورارتباطوهمکاریوسیعوهدفمندباملّت
]23[.ي

باشـد.اما  مـی ها تصور بر این بوده است که اینترنت به معناي فناوري و ارتباطات الکترونیکی سالاز زمان پیدایش اینترنت، 
رنـت و فضـاي مجـازي    تاجتمـاعی این هاي فرهنگی و علوم انسـانی پـرده از اهمیـت و ابعـاد انسـانی و     هاي اخیر جریاندر سال

برداشتند.
کند:برنامه ششم توسعه بر نظارت محتوا در فضاي مجازي چنین تأکید می

ــد ــعه 33بنــــــــــــــــــــــ ــم توســــــــــــــــــــــ ــه ششــــــــــــــــــــــ : برنامــــــــــــــــــــــ
]19[».هایاجتماعیسازیشبکهمهندسیفرهنگیکشورتاحداقلپنجبرابروضعیتکنونیوبومیمحتوادرفضایمجازیبراساسنقشهتوسعه«

افزارهـاي  نـرم سـازي و توسـعه   ها در همگـانی گیرد. نقش الگاینجاست که مقوله فرهنگ اهمیت دو چندانیرا به خود می
برپایـه  تعـامالت تواند ایـن رسـالت فرهنگـی را برمبنـاي     فعال و پویا میITبعنوان یک قطب اطالعاتی و اجتماعاتی بازآزاد/متن

دوستی محقق سازد. احترام و همنوع

بنديجمع.6
زمانی که فرهنگ جهادي در جامعه پیاده گردد، بطور قطع چرخه تولید و توسـعه کـاراتر خواهـد گردیـدو اقتصـاد کشـور       

بنیان خواهد داشت. محوریتی دانش،تصاد مقاومتی در چهارچوب یک جهاد علمیباالخص اق
سـاله  اندازبیسـت در راستاي تحقق اهداف چشـم ،عزم ملّی و مدیریت جهادي،فرهنگ،هایی چون اقتصادمولفه،در نتیجه
هـاي دولـت و   هـا و همزبـانی  همدلیبنیان با دگرفت تا اقتصاد مقاومتی را به صورت دانشنبنیان را در پیش خواهمسیري دانش

ملّت در رساندن کشور به خودکفایی پیش برد.  

گیرينتیجه.7
از جملـه اقتصـاد، فرهنـگ،    اسـت ( ترباز مستافزارهاي آزاد/متننرمی که در طرح مهاجرت دولت به با توجه به ارکان مهم

،آمـوزش ،حمایـت هـا) شـاملِ  اهداف چهارگانـه جوامـع کـاربري لینـوکس (الگ    ینطور) و همهدانش، اشتغالو قشر جوان جامع
زنجیـره عـزم ملّـی و مـدیریت جهـادي      تـرین حلقـه اتصـالی    که بهینه، شاید بتوان چنین مدعی شد سازيپشتیبانی و همگانی

ها باشند.  الگ،تلّدولت و مبرقراري پیوند 
اسالمی را در همـدل و همزبـان سـاختن    -این رسالت ایرانی وند متعال،امید است تا جوامع کاربري لینوکس با یاري خدا

د.نبه سرانجام رسانITدر حوزه دولت و ملّت 
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منابع.8
شهرستانجهرم.)ع(، حوزهعلمیهامامرضا »هایاقتصادیمقاممعظمرهبرياقتصاد مقاومتیو بررسیاندیشه«)1391(مرادیکوچی، م. ] 1[
مدرسین حوزه علمیه قم.جامعه ،صالخالشیخصدوق.] 2[
.سایت تحلیلی خبري عصر ایران» نگرانوضعبازارم) «1391. (ح، عسگراوالدي] 3[
.،سامانهاینترنتیروزنامهکیهان»مبانیقرآنیاقتصادمقاومتی«) 1393(. لو،عکرم] 4[
روزنامهکیهان.،سامانه اینترنتی »اقتصادمقاومتیواقتصادمذاکراتیازدیدگاهقرآن«) 1394(. آقاخانی،خ] 5[
قرآن کریم.]6[
سامانه اینترنتی بانکی.» اقتصادمقاومتیچیستوتفاوتآنباریاضتاقتصادیکداماست؟.«شکیافر، ]7[
.سامانهاینترنتیتبیان»هدفازاقتصادمقاومتیچیست؟. «رفر،حمیدي]8[
».ریاضتاقتصادي«پدیا، دانشنامه آزاد ویکی]9[
.»اقتصادمقاومتی«پدیا،دانشنامهآزادویکی]10[
قانون اساسی، ریاست جمهوري ایران.138نامه کمیسیون موضوع اصل ك، تصویب47789/ت959) شماره 1392باز. (مصوبه متن]11[
- چارچوبکلیطرحمهاجرتبهنرم«) 1393(معبودي، آ.انصاري، ع. بروجردیان،ا. تابش، ي. ربیعی، ح. ساعی، م. فرجیان،م. کشتکاري، ا. ]12[

،سازمانفناوریاطالعاتایران.)»بندیکلیاهدافونتایجطرحمهاجرتجمع(بازمتن/افزارهایآزاد
.»هایاقتصادیکشوردیداربافعاالنبخش) «1390(رهبرمعظمانقالب،]13[
.»افزارآزادنرم«پدیا،انشنامهآزادویکید] 14[
.»بازافزارمتننرم«پدیا،دانشنامهآزادویکی] 15[
».اساسنامه کلّی انجمن کاربران لینوکس (الگ)«) متن پیشنویس 1393. (نوتاش حقیقت، ف] 16[
.»چگونگی تشکیل انجمن کاربري لینوکس«اساسنامه جهانی ) 1393(دوستی، س. نوتاش حقیقت، ف. :موین، ر. ترجمه]17[
.سندتحولبنیادینآموزشوپرورش] 18[
.هایکلیبرنامهششمتوسعهسیاست] 19[
».WTOمزایا و منابع عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی «ثابتی، ع. ]20[
).فاوا(سامانهاینترنتیسازمانفناوریاطالعاتایران»دالیالیجادشبکهملّیاطالعات«] 21[
.سامانهاینترنتیایسنا»جزییاتشورایعالیفضایمجازیکشور. «شهریاري،ح] 22[
.سامانهمرکزملّیفضایمجازي»هایمرکزملّیفضایمجازياهدافوسیاست«] 23[

[24] Moen, R. (2013). Linux User Group HOWTO, v1.8.4, www.tldp.org.
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