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اسفندیار قره باغی؛ شاعر 
آدم کشــی عملی غیرانســانی 
است. دشمنان ما که دم از تمدن 
می زنند باید به خودشان بیایند. 
آنچه مسلم است شهید فخری زاده 
فردی نظامی و سرباز کشور بود که تمام 
دنیا او را می شــناختند و حتی سگ اسرائیلی 

نیز چندین بار از این شهید نام برده بود.

حسین فخیمی، هنرمند پیشکسوت 
عرصه هنر های تجسمی : 

ترور عملی ناپسند و اشتباه است و 
نشان از ضعف و ناتوانی دارد. افرادی 
که دســت به ترور می زننــد توانایی 
گفت وگو ندارند. ترور دانشمند کشورمان 
شهید فخری زاده نیز نشان می دهد، دارند از 
انسانیت دور می شوند، این کار اشتباه را محکوم 

می کنیم.

رضا بنفشه خواه :
اینکه یکی از دانشمندان 
کشــور را با ترور از دست 
دادیــم، غم انگیز اســت و 

جای تاسف بسیار دارد.

فیلمســازان سینمای انیمیشــن ایران ترور 
ناجوانمردانه این مرد عرصــه جهاد و علم را 
محکوم کرده و یقینًا تصویرگر سیمای تابناک 

قهرمانان آزاده این سرزمین خواهند بود.
اســامی امضا کنندگان این بیانیه به شرح زیر 

است:
هادی اســماعیلی، رضا ارژنگی، هدی اثنی 
عشری، رسول بابارضا، رسول بابازاده، سعید 
توکلیان، عباس جاللــی یکتا، صادق جوادی، 
حمیدرضا جاللی فرهانی، محمدجواد جنتی، 
حامد جعفری، شهرام حاج میر صادقی، فاطمه 
حسنی، شهرام حیدریان، مصطفی حسن آبادی، 
محمدرضا حسنایی، شــهرام خوارزمی، بیژن 
خوشخرام، امیر خوشخرام، منوچهر خوشخرام، 
جمشید خوشدل، کیانوش دالوند، امیرمحمد 
دهستانی، اسداله دیانتی الفبا، سعیده ذاکری، 
نازیال رجاییه، حسن زریابی یکتا، سیاوش زرین 
آبادی، حسن ساروقی، مهری سرخیل، احمد 
سفالیی، اسماعیل شــرعی، محسن شیری، 
سید مسعود شــجاعی طباطبایی، عبدالرضا 
صالحی، محمدعلی صفورا، روانبخش صادقی، 
فرنوش عابدی، کیانوش عابدی، احمد عربانی، 
علی عزیزی، محسن عنایتی، احمد عریانی، 
بهرام عظیمی، فاطمه علی نژاد، فاطمه غروری 
منجیلی، آقای علیرضا فرمانی، مسعود قدسیه، 
راضیه کاظم زاده ایرانشهر، احسان کاوه، کریمی 
صارمی، محبوبه کالیــی، علیرضا گلپایگانی، 
ناصر گل محمدی، مهدی مسعودشاهی، محسن 
مسعودشــاهی، هدی محمدیان، خانم ملوس 

مراد، وحید محرابیان

محمدحسین عطارچیان، 
خوش نویس: 

ترور این دانشمند اقدامی 
ناجوانمردانه است. چرا که 
دشمنان چشم دیدن پیشرفت 
کشــور را ندارند. پس اقــدام به 
ترور دانشــمندان مــا می کنند. 
امــا نمی دانند که ایــن اقدامات 
نتیجه ای ندارد و ما مسیر پیشرفت 

را با قدرت ادامه می دهیم.

شــجاعی  سیدمســعود 
طباطبایــی؛ مدیــر مرکز 

هنرهای تجسمی: 
اهمیت شــهید فخری زاده را در 
توییتی که شخص ترامپ از قول یکی 
از چهره های منحوس رژیم صهیونیستی بازنشر 
کرده باید دریافت کرد. مطلب »یوسی ملمان« 
که از استراتژیســت های رژیم صهیونیستی و 
روزنامه »هاآرتص« است هم خیلی مهم است 
و اشاره به این مطلب دارد که این شهید سال ها 
است که تحت تعقیب موســاد بوده و شهادت 

ایشان یک اتفاق بسیار حرفه ای است.
 بعد از شــهادت شــهید ســلیمانی، به نظر 
می رســد این دومین همکاری آمریکا و رژیم 
صهیونیســتی در اقدام به شــهادت یکی از 
مهم ترین شخصیت های درجه اول ایران است. 
همچنین جمعی از هنرمنــدان نظیر پرویز 
پرستویی، ابراهیم حاتمی کیا، کمال تبریزی، 
مجید مجیدی، همایون اســعدیان، منوچهر 
محمدی، منوچهر شاهسواری، مازیار میری، 
رضا میرکریمی، نرگس آبیار، فرشته طائرپور، 
محمد مهدی عسگرپور، کامران ملکی، رسول 
صدرعاملــی، مجتبی راعی، محمدحســین 
حقیقی، حســن برزیده، محمد علی نجفی، 
حبیب احمد زاده، آتیال پسیانی، فرهاد توحیدی، 
اکبر نبوی، فرهاد قائمیان، ایرج تقی پور، محمد 
داودی، عبدالحمید قدیریان، علی قائم مقامی، 
مهرداد فرید، نوید محمــودی، بهمن اردالن، 
حافظ احمدی، محمد قاسمی، محمد حسین 
مهدویان، و مهدی فخیم زاده بیانیه ای نوشتند 

که در متن آن آمده است : »به نام خدا
خطاب به تویی که نمی شناختمت

خبر ترور ناجوانمردانه ات را شنیدیم و افسوس 
خوردیم که چرا به قدر بدخواهان میهن مان تو 
را نمی شــناختیم. کمی دیر شده ولی به پاس 
یک عمر تالش علمی بی منت و بی نام و نشان 
برای اقتدار کشور عزیزمان ایران، به تو افتخار 

می کنیم.
روحت شاد«

انسیه شاه حسینی: 
من فقط می توانم به این 
جمله امــام خمینی )ره( 
بسنده کنم که »بکشید ما 
را ملت ما بیدارتر می شود« این 
ترور را باید از کثیف ترین اقدامات 

انسانی بدانیم.

طاهر شــیخ الحکمایی،  
مجسمه ساز : 

ایــن اقــدام از ســوی 
تمــام انســان های آزاده 
محکوم است. یکی از بهترین 
دانشمندان کشور را ترور کردند 
و این جای تاســف دارد. عوامل 
داخلی و خارجی ایــن اقدام باید 
به سزای کار خود برسند. ترور در 
تمام دنیا امری منفی است و ما نیز 

آن را محکوم می کنیم.

راضیه تجار، نویسنده: 
شــخصیت هایی ماننــد 
فخری زاده باید پوشــش 
امنیتی باال داشته باشند. از 
دست دادن او فاجعه ای بزرگ 
و عمیق است. قطعا او شاگردانی را 
تربیت کرده، اما هیچ جایگزینی 

برای این شهید وجود ندارد.


