
 

 

 هوالعظیم  

 . وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا  مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَُقوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ َفمِنْهُمْ مَنْ َقضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ

كردند برخى از آنان به شهادت رسيدند و برخى از  اند كه به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا    از ميان مؤمنان مردانى

 ( 23)سوره احزاب آيه . انتظارند و تبديل نكردند  آنها در

    اسرائيل و رژيم جعلی    نطفه كثيف كودک كشبار ديگر دست پليد استكبارجهانی به سركردگی آمريكای جنايتكار از آستين  

آنها به خون يكی از فرزندان صالح ملت مسلمان ايران آغشته شد و در نهايت  داخلی  و فريب خوردگان و جرثومه های مزدور

 را به درجه رفيع شهادت رساند.  دکتر محسن فخری زاده قصاوت و بی رحمی 

مرد جهاد و مبارزه و از يادگاران دوران دفاع مقدس بود و يكی از چهره های علمی و پژوهشی    دکتر محسن فخری زاده

كه در طول عمر پرثمرش يادگارهای زيادی از خود بجا گذاشت. او تا آخرين روزهای عمربا بركت خود تالشی مستمر برای  

ز انرژی هسته ای فعال بود و به عنوان رئيس مركز  ملت ايران داشت و در عرصه استفاده صلح آميز او امنيت  آبادانی و رفاه  

پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتيبانی ايران دغدغه امنيت و سربلندی ملت بزرگ ايران را داشت و در اين راه خدمات  

 ارزنده ای انجام داد.  

آزمايشی و توليد واكسن  با شروع بيماری كرونا در توليد كيت های  فوق  های    در كنار فعاليت  دکتر محسن فخری زاده

 بر عهده داشت. ای ايرانی نفش برجسته 

ايادی استكبار جهانی بدانند با به شهادت رساندن اين فرزند مومن و خدوم ملت ايران خللی در اراده پوالدين فرزندان و  

خون اين شهيد  ازعالمان و دانشمندان اين كشور ايجاده نخواهد شد بلكه با عزمی جزم و اراده ای قوی ضمن پاسداری  

 خواهند داد.   راه اش را جدی تر و محكم تر ادامه، بزرگوار 

دشمنان اين مرز    و مزبوحانهضمن محكوم كردن حركت كور  انجمن علمی مدیریت صنعتی دانشگاه علوم و تحقیقات 

دولت جمهوری اسالمی  بوم و عرض تسليت و تبريک شهادت اين بزرگوار به محضر امام زمان )عج( و مقام معظم رهبری و  

  رذيالنه مران و عامالن اين حركت  خواست رسيدگی و شناسائی و معرفی آخانواده گرانقدر آن شهيد از مقامات مسئول درو  

 و مجازات آنها را خواستار است.

 

 انجمن علمی مديريت صنعتی دانشگاه علوم و تحقیقات 

08/09/1399 


