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ــری زاده در  ــن فخ ــهید محس ش
یــک ســفر در اطــراف تهــران 
ــرار  ــات تروریســتی ق ــورد عملی م
ــراه  ــم هم ــات تی ــت.  گزارش گرف
شــهید محســن فخــری زاده و 
صحنــه تــرور حاکــی از آن اســت 
حامــل  خــودروی  ابتــدا  کــه 
دفاعــی  و  هســته ای  دانشــمند 
کشــورمان مــورد تیرانــدازی قــرار 
ــا  ــز ب ــم حفاظــت نی ــرد. تی می گی
ــوند. ــر می ش ــرور درگی ــل ت عوام

15 ثانیــه بعــد خــودروی نیســان 
ــه  ــواد منفجــره در فاصل ــل م حام
خــودروی  متــری   20 تــا   15
زاده  فخــری  شــهید  حامــل 

می شــود.   منفجــر 
شــهید فخــری زاده   بــا توجــه 
توســط  جراحــت  شــدت  بــه 
بالگــردی بــه بیمارســتان منتقــل 
ــز  ــان نی ــراه ایش ــود. دو هم می ش
ــه  ــد ب ــده بودن ــروح ش ــه مج ک
می یابنــد.  انتقــال  بیمارســتان 
ــکی  ــم پزش ــاش تی ــفانه ت متاس
بــه نتیجــه نرســید و  محســن 
فخــری زاده بــه درجــه رفیــع 

ــد. ــل آم ــهادت نائ ش

نتانیاهو درباره شهید فخری زاده چه گفته بود

نــام فخــری زاده تحــت عنــوان »دانشــمند ارشــد وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیرو هــای مســلح و رئیس پیشــین 
مرکــز تحقیقاتــی فیزیــک )PHRC(« در تاریــخ ۲۴ مــارس ۲۰۰۷ میــادی، در فهرســت تحریــم شــدگان ایران 
توســط شــورای امنیــت ســازمان ملــل قــرار گرفــت. محســن فخــری زاده تنهــا دانشــمند هســته ای و دفاعــی 
ایرانــی اســت کــه »بنیامیــن نتانیاهــو« نخســت وزیر رژیــم صهیونیســتی نــام او را مســتقیما در شــو تبلیغاتــی 

ســال گذشــته خــود بــه زبــان آورد و مدعــی شــد روی برنامــه تســلیحاتی اتمــی کار می کــرده اســت.

واکنش هانحوه ترور و شهادت

ور شهید  تر
وزیر اطاعات:  محسن فخری زاده 

ســربازان گمنــام امــام زمــان 
عناصــر  شناســایی  )عــج( 

ــن  ــه تروریســت ای خودفروخت
جنایــت ددمنشــانه را آغــاز و انتقــام خــون 
شــهید عزیــز را از مســببان و هادیــان 

ــت ــد گرف ــت کار خواهن جنای

وزیر دفاع: 
ــمندان  ــل دانش ــمن تحم دش
کشــور را نــدارد و به شــهادت 
عمــق  دانشــمندان  رســاندن 

ــد ــکارتر می کن ــا را آش ــه آنه کین

فرمانده کل ارتش: 
از دشــمنان  انتقــام  حــق 

دیگــری  عرصــه  هــر  در 
ــران  ــامی ای ــوری اس ــرای جمه ب

اســت محفــوظ 

رئیس ستادکل نیروهای 
مسلح:

و  تروریســتی  گروه هــای 
ــدام  ــن اق ــان ای ــران و عام آم
کــور بداننــد کــه انتقــام ســختی در انتظــار 

آنها خواهد بود

فرمانده کل سپاه:
ســخت  مجــازات  و  انتقــام 
شــهید  تــرور  عامــان 
ــرار  فخــری زاده در دســتورکار ق

اســت گرفتــه 

وزیر امور خارجه: 
نشــانه هایی از نقــش اســرائیل 
ــری زاده  ــهید فخ ــرور ش در ت

وجــود دارد

مشاور رهبر انقاب: 
ــر  ــر س ــه ب ــون صاعق همچ
قاتــان فــرود خواهیــم آمــد

نام محسن فخری زاده به عنوان 
یکی از پنج شخصیت ایرانی در 
فهرست ۵۰۰ نفره قدرتمندترین 
افراد جهان که از سوی نشریه 

آمریکایی فارین پالیسی منتشر 
شده است بود.

 فخری زاده در فهرست
500 فرد قدرتمند جهان
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