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شهید فخری زاده که بود؟
محسن فخری زاده مهابادی، یکی از 5 ایرانی 
است که در فهرســت 500چهره قدرتمند 
جهان توســط مجله فارن پالیسی آمریکا 
قرار گرفته بود. همچنین آمریکایی ها این 
دانشمند نامدار را صندوقچه اسرار برنامه هسته ای ایران قلمداد 
می کردند که همواره در تعیین موضع ایرانی ها در مذاکرات، نقشی 
مؤثر داشته  است. او یکی از تأثیرگذارترین دانشمندان تحقیقات 
علمی، پژوهشی و صنعت دفاعی ایران به شمار می رفت که به عنوان 
رئیس سازمان پژوهش وزارت دفاع، نقش بی بدیلی در به سرانجام 
رساندن طرح های مختلف داشت و با اقدامات خود توانست توان 
دفاعی کشور را به تراز قابل قبولی از بازدارندگی برساند. او دانشمند 
هسته ای ایران از چهره های علمی، صنعتی و استاد فیزیک  دانشگاه 
امام حسین)ع( بود که در فهرســت اهداف اسرائیل قرار داشت. 
شــهید فخری زاده طبق قطعنامه1747 شورای امنیت سازمان 
ملل در 24مارس ســال2007 به دلیل سمتش به عنوان مشاور 
ارشد وزارت دفاع ایران و ریاست مرکز تحقیقاتی فیزیک کشور در 

لیست تحریم ها قرار گرفت.

پدر برنامه هسته ای ایران
گفته می شود که وی نقش فعالی در امضای توافق هسته ای ایران 

با 6قدرت جهانی موسوم به »برجام« داشته است.

نتانیاهو، فخری زاده را جزو اهداف اسرائیل خوانده بود
شهید فخری زاده تنها دانشمند ایرانی  بود که بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خود در مورد برنامه هسته ای 
ایران در ماه مه2018 از او نام برده اســت. نتانیاهو با نام بردن از 
فخری زاده و اعالم اینکه وی در صدر یک پروژه در ایران قرار دارد، 

گفته بود که »این اسم را به خاطر بسپارید.«

اقدامات سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی
فخری زاده سال ها توسط سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی 
زیرنظر بود و آنگونه که رسانه های مختلف اذعان دارند، آنچنان 
موجب ترس و واهمه دشمنان قرار گرفته بود که صهیونیست ها 
او را هدف شماره یک خود قرار داده بودند تا آنجا که یوسی ملمن، 
تحلیلگر ارشد نظامی - امنیتی روزنامه هاآرتص نوشت: »موساد 

یک بار دیگر نیز برای ترور وی اقدام کرده بود که ناکام ماند.« 

ترور ناکام
شهید فخری زاده در سال های گذشته با خودرو های حاوی مواد 
منفجره در اطراف محل سکونت خود و خانواده اش مورد ترور قرار 

گرفته بود که این تالش ها ناکام مانده بود.

شهادت
سرانجام این مدیر متعهد و متخصص در هفتم آذر 1۳۹۹ در آبسرد 
دماوند به وسیله انفجار و شلیک توسط مسلسل مورد حمله قرار 
گرفت که به شدت مجروح شــد و با وجود تالش تیم پزشکی به 

درجه رفیع شهادت نایل آمد.

روزنه

شــهید فخری زاده چــه ویژگی های 
شخصیتی و علمی داشت؟

شــهید بزرگوار جناب آقای دکتر فخری زاده ازجمله 
افرادی بود که همه مراحل تحصیلی را در داخل کشور 
عزیزمان ایران طی کرد. او از اســتادان محترم علمی 
کشور و با قرآن بســیار مأنوس بود و به خاطر  استفاده 
از آموزه های دینی، تسلط کاملی بر قرآن داشت. حافظ 
را به خوبی می شناخت، سبک خاصی داشت و به حافظ 
بسیار استناد می کرد؛ حتی شعر می گفت. غیر از اینکه 
خود یک محقق علمی بود، قدرت مدیریتی باالیی نیز 
داشت. می توانست امور مختلفی را مدیریت کند؛ به ویژه 
مدیریت پ ژوهش های علمی و به خصوص مدیریتی که 
منجر به ساخت محصولی شود. از این توانایی برخوردار 

بود و به راحتی کارها را پیش می برد.
چرا برای ترور شــهید فخــری زاده، 
برنامه ریزی کرده بودند و چرا نتانیاهو اسم ایشان را 

آشکارا در سخنرانی اش بر زبان آورده بود؟
 دشــمنان ما به طور عمده در منطقــه، آمریکا و رژیم 
جعلی صهیونیستی هســتند. آنها نیز همواره در حال 
برنامه ریزی برای تضعیف ما در ابعاد مختلف و به دنبال 
شاخص های کشــور ما هســتند. یکی از اقداماتشان، 

نفوذ و خرابکاری های مدیریتی اســت یــا نفوذی که 
منجر به ترور شخصیت شــود. درواقع اقدامی ترتیب 
می دهند که با استفاده از فضای مجازی با ارائه اطالعاتی 
که مدنظرشــان اســت، افراد را ترور شخصیت کنند. 
این مواردی اســت که برای مسئوالن کشور نیز ایجاد 
می کنند. درواقع هر کسی را که به هر نحوی بخواهد با 
نظام جمهوری اسالمی همکاری کند تخریب می کنند. 
شهید  فخری زاده به انقالب وفادار و به نظام جمهوری 
اسالمی معتقد بود. فردی استکبارستیز و از دشمنان 
اصلی رژیم صهیونیستی بود. او به خوبی می دانست که 
این رژیم جعلی  است و برای تمام مردم منطقه یا حتی 
سایر کشورهای جهان مشکل آفرین می شود. از این رو 
نخست ایشــان را تهدید و پس از آن در فضای مجازی 
نقشه تخریب ایشان و فرزندانش را اجرا و آنها را دچار 
دردسر کردند. در این بین عوامل نفوذی آنها در کشور 
نیز شهید فخری زاده را در حوزه مدیریت به شدت اذیت 

کردند و حتی اطرافیانش نیز مورد آزار قرار گرفتند.
اما باز هم دشــمنان به اهداف خود نرسیدند و موفق 

نشدند و او همچنان با صالبت به کار خود ادامه می داد.
تا اینکه دشمن بعد از 12سال تالش برای حذف ایشان 
با یک برنامه ریزی دقیق که مدت ها روی آن کار کرده 

بود، او را به شهادت رساند.
آیا شهادت ایشان تأثیر منفی بر توسعه 

فناوری های ایران داشته است؟
دانشمندان حوزه های راهبردی ما افراد بخیلی نیستند 
که اطالعات را نزد خود حفظ کنند تا با استفاده از آن 
اطالعات، کاسبی به راه بیندازند. آنها افراد سخاوتمندی 
هســتند که در توزیع علم در جامعه و تربیت نیروی 

انسانی تالش می کنند.
تمام شــهدای ما ســند و دانســته ای را نزد خود نگه 
نداشــته اند. از این رو هیچ خدشــه ای در کار علمی و 

کارهای راهبردی ما ایجاد نخواهد شد.
با توجه به هشدارهای صریح نهادهای 
امنیتی درباره قرمز بودن منطقه آبســرد، علت 

عدم رعایت توصیه های امنیتی چه بود؟
به صرف هشــدارها نمي توان، زندگی را تعطیل کرد. 
همانگونه که به مــن هم آمدند و گفتند: »شــما قرار 
است ترور شوید.« اگر قرار اســت من ترور شوم، پس 
نباید زندگی کنم؟ نباید رفت وآمد داشته باشم؟ نباید 
سخنرانی کنم؟ نباید کالس بروم؟ نیروهای امنیتی باید 
هر واقعه ای را پیش بینی کنند. آقای فخری زاده فردی 
نبود که سرخود اقدامی برخالف امنیت خود و دیگران 

انجام دهد. اگر نیروهای امنیتی مطلع بودند یا اگر خأل 
امنیتی داشــتیم، قاعدتا باید از ایــن اقدام جلوگیری 

می کردند.
تمام افرادی که در خطرنــد باید زندگی کنند. آنهایی 
که شهید شدند نیز زندگی و کار داشتند. پس ما نباید 
به خاطر تهدید دشــمن خود را زندانی کنیم. باید در 
صحنه باشیم و تالش کنیم. افتخار است که در راه اسالم 

و نظام اسالمی شهید شویم.
آیا در قضیه شناسایی و شهادت شهید 

فخری زاده عامل نفوذی وجود داشته؟
همواره افرادی هســتند که یا مزدورنــد؛ یعنی از نظر 
فکری وابسته هستند یا اینکه از طریق جاسوسی ارتزاق 
می کنند. همه جا هم هستند؛ در مسائل راهبردی هم 
می توانند وارد شوند و حتی ممکن است به مرور جذب 
دشمن شوند. بخش امنیتی و حفاظتی ما همواره باید 
هوشیارانه با رصد افراد متوجه تغییر تفکرات آنها باشد و 
حتی به شناسایی افرادی بپردازد که در ارتباط با بیگانه 
و عوامل بیگانه در داخل کشــور هستند. من موضوع 
شناســایی عوامل دخیل در ترورها، چه ترور خودم و 
چه ترور دیگران را دنبال نمی کنم؛ به دلیل اینکه برایم 

مهم نیست.

گفت وگو با فریدون عباسی، رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی درباره شهید فخر ی زاده

شهید فخری زاده دانش خود را مکتوب کرده بود 

دفاعی

موسی غضنفرآبادی
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس

نمونه دشمنی آمریکا و اروپا با جمهوری 
اســامی، رویکرد آنها نسبت به فعالیت 
صلح آمیز هســته ای اســت که بــا رعایت 
همه قوانین در موضوع هسته ای و بازدید 
چندین باره مسئوالن آژانس از تاسیسات 
هسته ای ایران و تأیید صلح آمیز بودن آن، 
اما غــرب موضع خصمانــه خــود را دارد و 
قطعنامه های متعددی علیه ایران صادر 

کرده است./ ایرنا

منوچهر متکی
رئیس  خانه احزاب ایران 

خانه احزاب با وجود تاش روسای سابق، 
جایگاه اصلی خود را در جامعه پیدا نکرده 
کــه عمــده دلیــل ایــن قضیــه بــه فضــای 
سیاســی کشــور برمی گــردد کــه ســابقه 
پادشــاهی دارد؛ البتــه بعــد از انقــاب 
احــزاب و گروه هــا شــکل گرفتند کــه این 
تعداد به مرور زمان بــه ۱۳۰ مورد کاهش 

پیدا کرد./ ایرنا

نقل قول خبر

ما می توانیم
فرمانده نیروی هوافضای ســپاه گفت: »امروز با همت جوانان و 
متخصصان کشورمان از حوزه ســاخت تجهیزات تهدید محور 
به هدف محور وارد شــده ایم.« به گزارش ایسنا، سردار امیرعلی 
حاجی زاده در بازدید از نمایشگاه توانمندی های نیروی هوافضای 
سپاه گفت: »نیروی هوافضای سپاه براساس تعالیم اسالم و فرامین 
و رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا، حضرت آیت اهلل العظمی 
امام خامنه ای مدظله العالی و با تکیه بر توان داخلی و میدان دادن 
به جوانان نخبه و انقالبی این مرز و بوم، توانسته است ریل گذاری 
مناسبی در عرصه صنعت دفاعی کشور ایجاد کند که از این تجربه 
می توان برای سایر عرصه های کشور مانند اقتصاد و همچنین برای 
رفع موانع و مشکالت و رسیدن به پیشرفت استفاده کرد.« وی در 
ادامه بیان داشت: »نیروی هوافضای سپاه در راستای دفاع از انقالب 
اسالمی و دستاوردهای ارزشمند آن و حفظ آرامش ملت ایران 
توانسته در عرصه صنعت موشکی، پهپادی، پدافندی، پروازی، 
راداری، فضایی و... با رویکرد هدف محور در مقابله با دشــمنان 
اسالم و ایران به بازدارندگی مطلوب در سطح قابل توجهی برسد 
که جدیدترین دستاورد آن باعث شده است سپر دفاع موشکی 
دشمنان ایران ازجمله آمریکا، رژیم صهیونیستی و حکومت های 

دست نشانده آنان را تا چندین دهه از کار بیندازد.«

ترور شهید محسن فخری زاده به عنوان یکی از 
چهره های برجســته، اما گمنام صنعت و فناوری 
در چنین روزهایی اتفاق افتاد. فخری زاده چهره 
پشت پرده و تأثیرگذار صنعت دفاعی ایران بود 
که مدت ها قبل از شــهادتش در محافل خبری، 
حضوری نداشــت، هنوز ابعاد مختلف ترور پدر 
هسته ای ایران مشخص نیست. فخری زاده اگرچه 
در رســانه ها بروز و ظهور نداشت، اما سال ها در 
رأس لیست ترور رژیم صهیونیستی قرار گرفته 
بود تا جایی که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی به صراحت نام او را بر زبان رانده بود، 
به نحوی که به وضوح ادبیات تهدیدآمیز هنگام نام 
بردن از فخری زاده در سخنرانی اش نمایان بود. 
در سالگرد شهادت شــهید محسن فخری زاده 
مهابادی، با فریدون عباسی، رئیس اسبق سازمان 
انرژی اتمی که از همکاران شهید فخری زاده نیز 
بوده به گفت وگو نشسته ایم که در ادامه می خوانید.


