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نقطه سر خط - انقالب 
پهلوی پهلو گرفت

ــانوشــروع!هــردودربرهــهایکــهحــیتجهــان نقطــٔهپای
فکــرشرانمیکــرد.زمانــیپایــانحکومــتپهلــویبــود،
خــود منافــع نجــات فکــر بــه مــردم نجــات بهجــای کــه
ــا ــهدرهــرکجــایدنی ــود،وایــنهمــاننقطــهایاســتک ب

بــود. بــرایشــروعخواهــد اتفــاقبیافتــد،پایانــی

مــردمســاالریورهــریواحــد،نمونــههــایبــارزیبــرای
یافــت تکامــل ایــران در کــه هاســت، انقــاب شــروع
پذيرفتــه چــرا و چــون بــدون جهــان ســر تــا ســر در و
آزادی و طلــب اســتقال مردمانــی مهــد اینجــا، کــه انــد
انتخــاب حــق مــردم دنیــا، کجــای هیــچ در اســت. خــواه
حکومــتراندارنــد،وایــنحکومــتاســتکــهسرنوشــت
مــردمرامینويســد،ولــیدرایــران،رایمــردمسرنوشــت
شاهنشــاهی دســت بــه کــه کــرد مشــخص را حکومــت

باشــد. اســامی جمهــوری بــه آری یــا ، بمانــد

و بودنــد کســانی و کارگــزاران انقــاب، ایــن مســر در
یــا و راخــرجمنافــعخــودکردنــد کــهمنافــعملــی هســتند
ــی دربرهــهایاززمــانترمــزرشــدانقــابراکشــیدند،ول
ایــنانقــابهمچنــانبــاایمــانایــنمــردمدرحــالرشــد

اســت. آفریــی افتخــار و

بــه نمیتوانــد هــم دنیــا آنطــرف از کثیــف اتحــادی حــیت
روز بــه روز و بزنــد، ای صدمــه اســامی انقــاب قامــت
بــهبزرگــرشــدنوشــناختهشــدنایــنحرکــتمردمــیو

میکنــد. اضافــه ســاز جامعــه

حیدری ابوالفضل 

مدت زمان تقریبی خواندن:
2 دقیقه
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نقطه سر خط - انقالب 
پهلوی پهلو گرفت

کشاورزی فاطمه 

پرشــور کــه زنانــی و مــردان جوانــان، چــه  
امــام، هــای آرمــان تحقــق راســتای در
تفکــرات بــا مبــارزه عرصــه بــه
قــدم دوران، آن مســتبدانه
دادنــد ســر آزادی شــعار گذاشــتند؛
تــوام ایــران متمــدن فرهنــگ و
زدگــی غــرب از عــاری را اســام بــا
تمــام بــا کــه مردمــی خواســتند.
بــا خــود راســتن عهــد پــای وجــود
راه در را جانشــان حــیت و ایســتادند امــام
ایــنمســرفــداکردنــدتــانهــال همــوارکــردن
خــود از پــس نســلهای و کاشــتند را انقــاب
تدریــج بــه دادنــد؛ امیــد آن، ثمربخــی بــه را
ایــران جــان بــر اقتــدار و روییدنــد شــکوفهها
بــاال بــه پیشــرفت شــاخههای زد. جوانــه
جهیدنــدوریشــههایقــدرتدرعقایــدعمــق
قــد اش نابــودی بــرای ترهــا آنــگاه دواندنــد،
نرنگهــا، تمــام علیرغــم امــا کردنــد؛ علــم

شــد. ســاله ســه و چهــل انقــاب درخــت

متحــد ایــران، مــردم ســالها، ایــن طــی در
بــه دســتیابی مســر در خویــش رهــر همــراِه
هــدفهــایواالیانقــاب،درشــادیوغــمایــن
بیــداریخــوددرمقابــل بــا دورانزیســتهاند.
و ورزیــده اســتقامت دشــمنان هــای توطئــه
آن یــاد میدارنــد. پــاس را انقــاب ارزشهــای
خاطراتــش از میدارنــد، نــگاه زنــده را روزهــا
خونــن، کوچههــای از میگوینــد؛ و گفتــه
پــروزی نــاب طعــم از فریادهــا، و گلولههــا
میگوینــد ســخن آزادی بــوی استشــمام و
چــه بــا انقــاب ایــن کــه نشــود فرامــوش تــا
بــا نهایــت در و هــا جانفشــانی و ســخیتها
چــهشــرییبــهبــارنشســتهاســتوهنــوزهــم
هربــار کــه اســت دشــمنانی کمــن خطــر در
پــا بزرگتــر ای دسیســه و جدیــد ای چهــره بــا
ملــت، ایــن هــای ارزش بــا جنــگ میــدان بــه

رنــد. میگذا


در واالیــی درجــات بــه کشــور مــدت، ایــن در

هنــوز و اســت رســیده مختلــف هــای زمینــه
ــخ ــهتل ــهوالبت هــمخواهیــدرســید؛امــاصادقان
میدانیــمکــهفســادهنــوزهــمهســت،درآمــد
کمرشــکن خــط زیــر برخــی امــا هســت نفــت
فقرنــد،حقوقهــاینجومــی،رنــجکــودکانکار،
قاچــاقانــواعکاال،رانــتخــواریوهــرآنچــهکــه

میدانیــد... شــما

از ای عــده توســط ایــران ســرمایه کان کان
کشــور همــان در فرزندانشــان یــا مســئوالن
بــزاری هــا آن از کــه میشــود خــرج هایــی
مســائل از مــردم، میجوییــم. و میجســتند
آزردهخاطرنــد،مســائلی اقتصــادی روزافــزون
کــهامیــدبــهحلشــانداشــتندوداریــم.آزادی
بــهاغتشــاششــناختهمیشــود کــهگاه بیانــی
بــهســکوتطوالنــی بــاتوطئــهمیآمــزدوگاه و
مــردمبــرایبهــرشــدناوضــاعختــممیشــود.

امــاهنــوز ازچهــاردهــهگذشــتهاســت بیــش 
تــا میطلبــد راه در پــای و همــت دســت هــم
اوج نقطــه تریــن ایــدهآل بــه انقــاب ایــن
و مــردان جامعــه، اقشــار تمــام و برســد خــود
چــه کلمــه، واقعــی معنــای بــه عدالــت از زنــان
امیــد برســند؛ ... و اجتماعــی چــه و اقتصــادی
یــاری و جهــاد و مــردم گاهــی آ و صــر بــا اســت
مــردمدارانبیــشازپیــش،ایــراناســامیبــه

برســد. خویــش انقابــی بلنــد مقصــود
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و کــردن دگرگــون معنــای و عربــی ریشــه بــا اســت ای واژه انقــاب
بــرای طوالنــی فواصــل در میتوانــد اتفــاق ایــن میدهــد. شــدن
یــک بــه کودتــا و جنبــش بــا را انقــاب نبایــد دهــد. رخ ملــت یــک
چشــمبنگریــموتفاوتهایــیدارنــدکــهدرایــنمقــالنمــیگنجــد.

بــرایاینکــهدریــککشــورانقــابصــورتگــرد؛بایــدیــکاعــراض
مــوج کشــور در موجــود وضــع بــه نســبت گســرده نارضایــیت و
دورنمــایجایگزیــن و ایدئولــوژی و هــدف یــک همچنــن بزنــد.
کــهتمــامکارهــادرمســررســیدنبــهآناســت.درانقــاباســامی
کــهدرپرتــو ایاســت بــهجامعــه ایدئولــوژیجایگزیــن،رســیدن
اجتماعــی و ســیایس اقتصــادی، زندگــی اســامی، هــای چارچــوب

یابــد. ســامان

بتوانــدطیفهــای کــه توانمنــد رهــری یــک هــا، انقــاب تمــام در
مختلــفرابــرایرســیدنبــههــدفســازمانبدهــدضــروریبــوده
اغلــب عظیــم، هــای انقــاب در داده نشــان تجربــه هســت. و
رهرانــیایــنمســئولیترابرعهــدهگرفتــهومشــروعیتدارنــدکــه

بــرحــقباشــند.

نــرویپیشــرانانقــاب،روحیــهآزادگــیمــردماســتوهــرچقــدر
بخــورد؛ چشــم بــه بیشــر کشــور یــک مــردم بــن در منــش ایــن

اســت. موفقتــر و ســریعر انقــاب تحقــق

امیــدداریــمکــهآرمــانهــاوایدئولــوژیهــایانقــاباســامیکــه
انــدپابرجــابمانــد بــهمعنــایواقعــیجنگیــده بــرایآن یــکملــت
بــه مــردم وســپس زمــانتوســطمســئولن از برهــهای ودرهیــچ

نشــود. ســرده فرامــویش
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در دارد دانشــگاه اول خــط در کــه دانشــجویی بســا چــه
میشــود... شــهید جنــگ میــدان میــان

ــروخــطانقــاب ــلازانقــاباســامیدانشــجوهــایپ قب
میــانجبهــه در مباحثــه او نقــش و  بودنــد او دنبــال بــه
تختــه همچــون او نقــش بــود. دانشــگاه مختلــف هــای
پــاککــنبــودکــهشــبهههــاراازتختــهســیاهاســامپــاک
بــرریس و اســام مبانــی بــر کامــل احاطــه بــا او میکــرد.
تببــن را اســامی انقــاب مبانــی مختلــف، هــای شــبهه
مــیکــردوپــسازاتقــاباســامیبــههمــنمســرادامــه
ــارزهکــردهومــیجنگیــد.وایــن میدهــدودردانشــگاهمب
باطــلختــم بــهشــهادتدرجبهــهحــقعلیــه مبانــیجــز

نمــیشــود.

اوعبدالحمیــددیالمهبود...

فرزندانــش شــدن پرپــر ســال، ۸ در کــه پــری پــدر آن
فرزنــدان راه کــه کــرد وصیــت نامــهای در میدیــد؛ را
اگــر کــه کنیــد پــر را جایشــان دهیــد، ادامــه را نخبــهاش
جــز چــزی نبــود ایــن و نکنیــددچــارمشــکلمیشــویم

طلبــه. و دانشــجو بســیج تشــکیل

را امثــالدیالمــه اولمســرش کــهدر انقابــی و گذشــت
داشــتبیپــدرشــدوســکاندارجدیــدشبــییــارتــربــود.
بعــد از... امــان ولــی بشــود بایــد چــه بــود گفتــه پدرپــر
بازهــم دارجدیــد ایــنســکان ۷۲ دقیقــاًســال ، ازجنــگ
بیــانکــردکــهمســردیالمــهراادامــهدهیــدولــی...وحــال
دارد ایــنکمبــود وهشــتســال، بیســت از بعــد دوبــاره
تجلــیخــودشرابیــشازپیــشبــهرخمــیکشــاندوایــن
ســکاندارپرمــاناســتکــههنــوزبــاهمــاناقتــدارســال
انقــاب دهیــد، ادامــه را دیالمــه مســر کــه میگویــد: ۷۲

دارد. تبیــن بــه نیــاز اســامی

در دارد دانشــگاه اول خــط در کــه دانشــجویی بســا چــه
شــود... مــی شــهید جنــگ میــدان میــان

ابوطالبیانپدر پیر فلک علی 

مدت زمان تقریبی خواندن:
2 دقیقه
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فتنه علیه اسالم
�پیرامــون حکــم تاریخــی امــام خمینــی»ره« مبنــی بر ارتداد ســلمان رشــدی،  نویســنده کتابایاتشــیطانی

مدت زمان تقریبی خواندن:
3 دقیقه

عسکری محمدطاها 

زیــر انگلســتان وایکینــگ انتشــارات ۱۳۶۷ درمهرمــاه
نــام بــه جدیــدی کتــاب پنگوئــن، انتشــارات مجموعــه
کــرد منتشــر رشــدی ســلمان نوشــته شــیطانی آیــات
هــای داســتان قالــب  در ای صفحــه ۵۴۰ کتــاب ایــن .
دیگــر و »ص« اســام پیامــر بــه افســانهای و خیالــی
پیامــرانالهــیومقدســاتدیــناســامتوهــنمیکنــد.
ــهکارمــیشــود همزمــانجبهــهرســانهایغــربدســتب
بــا دیگــر ســوی از و گســرده تبلیغــات بــا ســو یــک از و
ترجمــهســریعوتوزیــعوســیعآنبــهزبــانهــایمختلــف،
بــا اتفاقــات ایــن شــود. مــی کتــاب ایــن شــهرت باعــث
عکــسالعمــلهــایمتعــددیدرجهــاناســامروبــهرو
میشــودکــهمهمریــنآنحکــمارتــدادنویســندهکتــاب

بــود. امــامخمیــی وســوی

شــهر در مســلمان ای خانــواده در کــه رشــدی ســلمان
گویــد مــی خاطراتــش در آمــده، دنیــا بــه هنــد بمبــی
پــدرممســلمانبــود،امــابــههیــچکــدامازاصــولاســامی
اســتفاده الکلــی مشــروبات از آشــکارا و نبــود پایبنــد
اســام ظواهــر بــه حــیت کــی آنهــا خانــواده در میکــرد.
بــرای ســالگی ۱۴ ســن در او نداشــت. ای عقیــده هــم
ادامــهتحصیــلعــازمانگلســتانمــیشــودودرمدرســه
بــه آن از .بعــد شــود مــی تحصیــل بــه مشــغول راگــی
دانشــگاهســلطنیتکمریــجراهپیــدامــیکنــدودررشــته
را اونویســندگی . بــهتحصیــلمیشــود تاریــخمشــغول
ازســال۱۹۷۵آغــازکــردوکتــابهایــیهمچــونبچــههــای

نیمــهشــبوگریمــوسوشــرموزمــنزیــرپایــشو...را
بــهچــاپرســاند.

تبلیغــات اســتکباری هــای رســانه کــه او کتــاب آخریــن
بــهشــهرترســاندنش بــرای آن راپرامــون ای گســرده
رشــدی کــه بــود شــیطانی آیــات کتــاب دادنــد؛ انجــام
پیامــر بــه نســبت هتاکــی و توهــن بــه کتــاب ایــن در
امــام میپــردازد. اســام دیــن اصــول و اســام»ص«
تقلیــد مرجــع و اســامی انقــاب رهــر »ره« خمیــی
و کتــاب ایــن مســئله شــدن آشــکار از پــس شــیعیان،
اعراضــاتگســردهامــتاســامیاقــینقــاطجهــان،در
ــد. ۲۵بهمــنســال۱۳۶۷حکــماعــدامویراصــادرمــیکن


منپیامبهاینشــرحاست:

بســمه تعالی 
ه و إنــا إلیه راجعون

َّ
إنــا لل

بــه اطــاع مســلمانان غیــور سراســر جهــان میرســانم، 
و  اســام  علیــه  کــه  شــیطانی«  »آیــات  کپتــاب  مؤلــف 
�پیامبــر و قــرآن، تنظیــم و چــاپ و منتشــر شــده اســت، 
ــه  ــوم ب ــوای آن، محک ــع از محت ــرین مطل ــن ناش همچنی
اعــدام میباشــند. از مســلمانان غیــور میخواهــم تــا 
 آنهــا را اعــدام 

ً
در هــر نقطــه کــه آنــان را یافتنــد، ســریعا

مقدســات  بــه  نکپنــد  جــرأت  کســی  دیگــر  تــا  نماینــد 
مســلمین توهیــن نمایــد و هــر کــس در ایــن راه کشــته 
کســی  اگــر   

ً
ضمنــا ــه. 

َّ
الل شــاء  ان  اســت  شــهید  شــود، 

قــدرت  خــود  ولــی  دارد  کپتــاب  مؤلــف  بــه  دسترســی 
ــا بــه  اعــدام او را نــدارد، او را بــه مــردم معرفــی نمایــد ت

جــزای اعمالــش برســد.
ــه و برکاته.

َّ
و الســام علیکــم و رحمــة الل

ــه الموســوی الخمینی
َّ

روح الل
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فتــوایامــامبــااســتقبالگســردهمــردممواجــهمیشــود
ایــن از هــایمختلــف وســیدرکشــور وعلمــایشــیعه
فتــوااســتقبالمــیکننــدوحکــمامــامراالزماالجــرااعــام
ایــن رویــرز، بــا درمصاحبــه کننــد.ســلمانرشــدی مــی
میکنــد تلقــی جــدی خیلــی را خمیــی اهلل آیــت حکــم
کننــد محافظــت او از میتواننــد کــه کســانی کلیــه از و
اعــام انگلســتان پلیــس کنــد. مــی کمــک خواســت در

میگــرد. عهــده بــه را او جــان از حفاظــت کــه میکنــد

پونــد هــزار ۵۸۰ کتــاب ایــن انتشــار بــرای مرتــد رشــدی
حــقالتالیــفدریافــتکــردوروزنامــهســاندیتایمــزکــه
درمالکیــتیــکیهــودیوصهیونیســتاســتدربــاره
در کــه اســت زیبایــی بســیار هــری قطعــه نوشــت} آن
کار هــر از بیــش کــه اســت شــده نوشــته رمانــی قالــب
حمایتهــای . شــود{ مــی تلقــی روزهــا ایــن در دیگــری
ســلمان از جهانــی صهیونیســم مالــی و تبلیغاتــی
شــوم مقاصــد و اهــداف مبــن و بیانگــر خــود رشــدی

اســت. کتــاب ایــن تالیــف از رشــدی

یــدطوالیــیدرسانســور کــهخــود دولــتصهیونیســیت
دلیــل بــه را شکســپر ونــزی تاجــر کتــاب حــیت و دارد
یهــودســتزیممنــوعاالنتشــارکــردهاســت؛بــرایاعطــای
خواهــان و میکنــد آمادگــی اعــام رشــدی بــه پناهندگــی
دنیــا زبانهــای همــه بــه شــیطانی آیــات کتــاب ترجمــه

مــیشــود.

بــه زدن لطمــه ماجــرا، ایــن از اســتکبار جبهــه هــدف
اســتناد بــا مــیخواســتند آنهــا بــود. روحیــهمســلمانان
شــده؛ کتــاب در کــه هایــی توهــن و کتــاب ایــن بــه

کننــد. تضعیــف را مســلمانان

ایــن پشــت کــه میشــد متوجــه ســلیمی عقــل هــر
لزومــی وگرنــه دارد؛ وجــود هدفــی ای، رســانه  شــانتاژ
باشــد، خــوب خیلــی کــه چنــد را،هــر کتابــی کــه نــدارد
ایــن میفهمیــد کــی هــر دهنــد. جلــوه بــزرگ انقــدر
را کتــاب ایــن فتنــه، و جنجــال بــا و نیســت عــادی کار
امــا بشــکنند؛ را روحیــهمســلمانان تــا انداختنــد وســط
واکنــشواقــداممتقابــلامــامخمیــی»ره«آنقــدرقــویو
برگردانــد. را ورق کــه بــود گــذار تاثــر مســلمانان بــن

ملــت شــوق و اقبــال بــا رشــدی ســلمان اعــدام حکــم
مســلمانمواجــهشــدوکاررادگرگــونکــرد.روحیــهجهــاد
مقابــل در اســت الهــی احــکام تریــن اصولــی جــزو کــه را

حربــههــایمختلــفدشــمنانکــهســرمایههــایزیــادی
مســلمان مــردم دل در کردنــد خــرج اهــداف ایــن بــرای

کــرد. ایجــاد

رشــدیازلحظــهصــدورحکــمزندگــیجدیــدیراآغــازکــرد،
کشــته اضطــراب و تــرس از بــود پــر همــواره کــه زندگــی
انگلیــس پلیــس را جانــش از محافظــت شــدنش.
خــرج او  حفاظــت بــرای زیــادی مبالــغ و شــد عهــدهدار
شــد.اقداماتــیبــرایکشــناوصــورتگرفــتکــهازجملــه
مــازح بودنــد،مصطفــی او بــهدنبــالکشــن کــه کســانی
بــه اقــدام بــودکــه جــوانانقابــیعضــوحــزباهلللبنــان
وارد آســیی رشــدی بــه چنــد هــر کــرد؛ رشــدی کشــن
نشــد،امــامصطفــیبــهشــهادترســیدوایــنپیــامرســا
ســلمان خمیــی پــروان کــه رســید جهانیــان گــوش بــه

کــرد. نخواهنــد رهــا را رشــدی

و ویــز ایــر هواپیمایــی هــای شــرکت کــه اســت گفتــی 
ممنــوع خــود پروازهــای بــا را رشــدی حضــور کانــادا ایــر
اعــامکردنــد.درســالهایاخــردرآمریــکاوتحــتنظــر
گفتــه طبــق امــا میشــود؛ محافظــت آمریــکا پلیــس
را اســریس پــر و ســخت زندگــی مصاحبههایــش و هــا
میگذرانــد.ازلحظــهصــدورحکــم،اودیگــررنــگآرامــش
رانچشــیدهوهــرلحظــهتــرسبــهدرکواصــلشــدناش

. کــرده وزنــده راکشــته او

بــافتــوایامــامبــهصــورتانفــرادی اوطــیایــنســالهــا
زندگــیمــیکنــدوحــیتازهمســروفرزندانــشدوراســت

وفقــطتلفــنراهارتباطــیاوبــاخانــوادهاشاســت.

زنــده و دارد جــان هنــوز اینکــه علیرغــم او کــه معتقــدم
اســت،امــادرطــولایــنســالهاهــزارانبــارمــردهوزنــده
آغــازی  بــود قــرار کــه آیــاتشــیطانی شــدهاســت.کتــاب
بــرایتحقــرنظاممنــدجهــاناســامباشــد؛بــاحکــمامــام

ابــرشــد...



و مولکولهاســت و اتمهــا دنیــای نانــو، دنیــای
ابــزار مــواد، تولیــد توانمنــدی عنــوان بــه نانــو، فنــاوری
تــا 1( اتمــی و مولکولــی ســطح در جدیــد سیســتمهای و
بــا کــه ایــناســت بــهدنبــال و 100نانومــر(تعریــفشــده
نانــوظاهــر درمقیــاس کــه خــواصجدیــدی از اســتفاده

بســازد. جدیــدی محصــوالت میشــوند،

پدیــدهای و صنعــیت انقــاب چهــارم مــوج نانــو فنــاوری
عظیــماســتکــهبــهتمامــیگرایشهــایعلمــیراهیافتــه
هرچــه ســرعت بــا کــه اســت نویــی فناوریهــای از و
ــردرحــالتوســعهمیباشــد.آغــازحرکــتدرمســر تمامت
ــاشــاخص ــهب ــاانتشــار10مقال ــوازســال2001درایــرانب نان
آیاسآیبــود.درهمــانزمــان،ایــرانرتبــه57درحــوزه
بــه ایــران علمــی تولیــدات اکنــون امــا داشــت؛ را نانــو
مرحلــهایرســیدهکــهازمــرز10هــزارمقالــهگذشــتهاســت
و25درصــدتولیــداتعلمــیایــرانمربــوطبــهحــوزهنانــو

میشــود.

نانــو، حــوزه در حــالحاضــرقدرتهــایعلمــیجهــان در
جنوبــی، کــره ایــران، چــن، هنــد، آمریــکا، کشــورهای
اســپانیا، روســیه، انگلســتان، فرانســه، ژاپــن، آلمــان،
برزیــل، عربســتان، تایــوان، کانــادا، اســرالیا، ایتالیــا،
نظــر از ایــران هســتند؛ ترکیــه و ســنگاپور لهســتان،
تولیــدعلــمبــرایســومنســالمتوالــیرتبــهچهــارمنانــو

و چــن امریــکا، ایــران، از قبــل و اســت کــرده تثبیــت را
دیــدگاه از را نانــو حــوزه در ســوم تــا اول رتبههــای هنــد

دادهانــد. اختصــاص خــود بــه مقــاالت تولیــد

ســامت، ماننــد مختلــف قلمروهــای در نانــو عرصــه
زیــادی پیشــرفتهای و... کشــاورزی انــرژی،
داشــتهاند؛ خوبــی رشــد نانویــی صنایــع و داشتهاســت
در بنالمللــی اخــراع ثبــت 2 تعــداد از کــه بهنحــوی
در بنالمللــی اخــراع ثبــت 260 از بیــش بــه 2001 ســال
ســال2019درحــوزهفنــاورینانــورســیدهایمودرحــوزه
جهانــی ثبتشــده اخراعــات درصــد 24 اخــراع، ثبــت
همچنــن اســت. ایــران اســامی جمهــوری بــه مربــوط
اســتانداردهای تعینکننــده کشــور 7 جــزو ایــران
ایــران تأییــد بــدون و اســت نانــو فناوریهــای جهانــی
گــزارش بــه نمیشــود. نهایــی نانویــی اســتاندارد هیــچ
و  »New Scientist« علمــی معتــر پایــگاه دو
بــا ایــران اســامی جمهــوری »science Metrix«
11برابــرمتوســطجهانــی،رتبــهنخســترشــد نــرخرشــد
اســت. بــوده دارا 2009-1980 بــنســالهای در را علمــی

ایــرانچنــدســالیاســتکــهپیــشرویزیــادیدرحــوزه
در بهخصــوص آنهــا تولیــد و دانشبنیــان محصــوالت
کشــور 49 تاکنــون اســت؛ داشــته نانــو فنــاوری حــوزه
مثــلآلمــان،ایتالیــا،انگلیــس،اســرالیا،کانــادا،چــنو
ایرانــیشــدند. نانویــی کــرهجنوبــیمزبــانمحصــوالت
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