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Zabójstwo szefa Organizacji Badań  

i Innowacji resortu obrony Iranu 

 

W dniu 27.11.2020 r. w okolicy miejscowości Absard doszło do zabójstwa irańskiego 

fizyka nuklearnego Mohsena Fachrizadego. Naukowiec był podejrzewany przez m.in. 

zachodnie agencje wywiadowcze o pracę nad irańską głowicę jądrową do ok. 2003 r. Do 

czasu swojej śmierci kierował Organizacją Badań i Innowacji Obronnych podlegającą 

Ministerstwu Obrony i Logistyki Sił Zbrojnych (MOLSZ). Śledztwo dotyczące 

szczegółów zdarzenia wciąż trwa, ale władze Iranu zapowiedziały nieuchronny  

i „twardy” odwet. W chwili pisania komentarza nie wiadomo czy, kiedy i jak Iran 

zdecyduje się pomścić śmierć Fachrizadego, o którego zabójstwo oskarża Izrael. Można 

przypuszczać, że do zwiększenia szansy na zabójstwo naukowca przyczyniło się 

opublikowanie zdjęć z jego aktualnym wizerunkiem w styczniu 2019 r. na portalu 

najwyższego przywódcy Iranu. Najprawdopodobniej nie była to jednak informacja 

nieodzowna do zaplanowania zabójstwa. 

Postępowanie Iranu po zabójstwie Fachrizadego niemal nie uległo zmianom poza 

dwoma aspektami:  

1) irański parlament zobowiązał rząd do zawieszenia stosowania dodatkowego 

protokołu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej od ok. połowy lutego 2021 r., co 

ograniczy wymianę informacji i bardziej wnikliwe inspekcje, o ile władze w Teheranie 

nie zdołają do tego czasu znieść efektu unilateralnych sankcji USA;  
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2) irański resort obrony stara się o uzyskanie dodatkowych funduszy  

i najprawdopodobniej ma teraz wszelkie argumenty ku temu, aby zagwarantować sobie 

większą pulę pieniędzy z budżetu na 2021/22 r. M.in. podmiot, w którym kierował 

Fachrizade ma otrzymać min. dwukrotnie większą kwotę aniżeli w roku ubiegłym. 

Informacja na ten temat została zakomunikowana po zabójstwie, a obecnie MOLSZ 

domaga się jeszcze wyższej kwoty (5-6 krotnie). 

Zabójstwo Fachrizadego jest dla Islamskiej Republiki niepowetowaną stratą 

wizerunkową. Choć prawdopodobnie władzom Iranu nie będzie łatwo znaleźć równie 

charyzmatycznego i doświadczonego następcy, to irański program badań obronnych 

oraz nuklearnych wciąż będzie rozwijał się. Iran wykorzysta mord do wzmocnienia 

swojej pozycji dyplomatycznej podczas spotkania sygnatariuszy porozumienia 

nuklearnego, tj. JCPoA, (16 grudnia br.) oraz posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ 

(22 grudnia br.). Należy spodziewać się, że zabójstwo Fachrizadego dodatkowo posłuży 

irańskiemu resortowi spraw zagranicznych do wywierania pośredniego wpływu na 

politykę przyszłej administracji J. Bidena przede wszystkim poprzez europejskich 

sygnatariuszy JCPoA. 

 

W dniu 27.11.2020 r. ok. godz. 14:00-14:30 czasu lokalnego doszło do ataku na konwój,  

w którym przewożono fizyka nuklearnego i gen. bryg. rez. Korpusu Strażników Rewolucji 

Islamskiej (KSRI) Mohsena Fachrizadego-Mahabadiego (odtąd: Fachrizade) oraz podobno 

również jego małżonkę. Naukowiec zmarł w szpitalu z powodu odniesionych ran. 

Fachrizade był od lat 90-tych profesorem na powiązanym z KSRI Uniwersytecie Imama 

Hosejna, a później rektorem Politechniki Malek Asztar i szefem Organizacji Badań  

i Innowacji Obronnych Ministerstwa Obrony i Logistyki Sił Zbrojnych Iranu (OBIO MOLSZ)1. 

OBIO współpracowała z Politechniką Malek Asztar, jedną z kluczowych uczelni dla 

irańskiego przemysłu zbrojeniowego. Dokładna biografia zawodowa Fachrizadego nie jest 

znana, lecz rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr. 1747 z 2007 r. wymieniła go w aneksie 

jako „osobę zaangażowaną w działania jądrowe lub związane z rakietami balistycznymi”2.  

W 1979 r. Fachrizade miał dołączyć do KSRI, a następnie od 1983 r. pracować w Specjalnej 

Jednostce Badań Atomowych (Zespół nr. 32) w Centrum Analiz KSRI3. Przez okres lat 90-
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tych Fachrizade był związany z Instytutem Rozwoju Fizyki przemianowanym w 2003 r. na 

Instytut Fizyki Stosowanej. Fachrizade podejrzewany był o rozwijanie irańskiego 

militarnego programu jądrowego skrywanego pod kryptonimem AMAD, który miał zostać 

wstrzymany po amerykańskiej inwazji na Irak w 2003 r.4 Skuteczny atak na Fachrizadego z 

27.11.2020 r. był jednym z przynajmniej dwóch znanych zamachów na jego życie. Poprzedni 

bowiem miał miejsce w 2018 r. Rzeczywista liczba udaremnionych zamachów nie jest 

znana, ale najprawdopodobniej miało ich miejsce więcej niż dwa. 

 

Okoliczności zdarzenia 

 

Do zamachu doszło w czasie powrotu z miejscowości Rostamkolo znajdującej się nad 

Morzem Kaspijskim. Fachrizade wracał z żoną i rodziną – możliwe, że spędzali tam weekend 

(czwartek-piątek, 26-27.11), ponieważ Rostamkola to rodzinna miejscowość żony 

Fachrizadego. Do zamachu doszło na trasie prowadzącej do domu Fachrizadego 

znajdującego się w miejscowości Absard lub jej okolicy5. Pojazd został zaatakowany na 

północnym odcinku Dżade-je Absard (Absard Road). Przed zamachem konwój opuścić miał 

jeden z pojazdów ochrony w celu sprawdzenia i zabezpieczenia domu. W trakcie ataku 

doszło także do eksplozji samochodu ciężarowego (pick-up Nissan Zamyad) wypełnionego 

ładunkiem drewna. Samochód, którym poruszał się Fachrizade został w precyzyjny sposób 

ostrzelany. Sam Fachrizade został dwukrotnie trafiony w bok i raz w plecy. Skutkiem 

ostatniego trafienia miało być przerwanie rdzenia kręgowego. Jeden z funkcjonariuszy 

SEPAZAT (irański odpowiednik SOP-u) zasłonił Fachrizadego, przyjąwszy na siebie 

pozostałe trafienia, przez co poniósł śmierć na miejscu6. Nie wiadomo, czy Fachrizade 

prowadził pojazd samodzielnie. Po zakończeniu ataku Fachrizade został 

przetransportowany do kliniki w Absard, a stamtąd – najpewniej z braku odpowiedniego 

sprzętu i/lub kadry – śmigłowcem do najbliższego szpitala. Brak jest informacji o placówce, 

do której został zabrany, lecz najbliższe szpitale znajdowały się w odległości ponad 50 km. 

Pomimo prób reanimacji Fachrizade zmarł po dotarciu do szpitala. 
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Przebieg zamachu 

 

Dokładny przebieg ataku nie jest znany. Ministerstwo Informacji Iranu (MI) oraz prokuratura 

w chwili pisania tego komentarza wciąż zbierają dowody i analizy w ramach prowadzonego 

śledztwa7. Z uwagi na dobro śledztwa sprawa została przekazana prokuraturze 

teherańskiej8. Choć samo MI nie wskazuje Izraela jako sprawcy, większość irańskich 

polityków przyjęła za pewnik, że zabójstwa dokonał Mosad. Jedyne pewne informacje,  

o których bezsprzecznie mogą zaświadczać nieliczne udostępnione zdjęcia z miejsca 

zamachu, są następujące: 

 

1) Pojazd Fachrizadego został zaatakowany od frontu z broni palnej; 

2) Nissan Zamyad eksplodował; 

3) Wykorzystano element zaskoczenia. 

 

Na obecnym etapie i przy tak nielicznych zdjęciach i nagraniach ilustrujących miejsce 

zabójstwa niemożliwe jest wykluczenie ani bezpośredniego, ani pośredniego (zdalnego) 

udziału napastnika lub napastników. W związku z tym, że samochody ochrony nie zostały 

pokazane na dostępnych publicznie zdjęciach, wszystkie ww. warianty są prawdopodobne 

stopniu równym. W ciągu pierwszej doby od zamachu w obiegu informacyjnym pojawiały 

się głównie dwie teorie: 

 

1) udział mniejszej (5-6) lub większej grupy (12) napastników z wykorzystaniem 

eksplodującego Nissana, w różnych wariantach opisu taktycznego wykonania 

operacji; 

2) użycie zdalnie sterowanej broni ukrytej w Nissanie Zamyadzie, który po wykonaniu 

zadania został zdetonowany. 
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Grafika 1: Jawnoźródłowe zobrazowanie miejsca zabójstwa i trajektorii strzałów  

w jednym z wariantów ataku na konwój Fachrizadego 

 

Źródło:  OSINT Editor – Community Powered 

https://twitter.com/osinteditor/status/1333915837506482177?s=21 

Grafika 2: Ilustracja wskazująca miejsca zabójstwa w szerszej perspektywie geograficznej 

 

Źródło: Google/Maxar, opracowanie własne. 
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Obecnie jednak działania dezinformacyjne, niekoniecznie mające źródło w Iranie, urosły do 

skali prawdopodobnie uniemożliwiającej przeciętnemu użytkownikowi mediów 

społecznościowych samodzielną ocenę zdarzenia. Teorie spiskowe oraz absurdalne 

interpretacje namnożyły się i wydają się być lansowane nawet przez dość znanych badaczy 

Iranu lub analityków jawnoźródłowych. Aktualnie uznawaną przez irańskie władze wersją 

zdarzeń jest następująca sekwencja: 1) użycie w zamachu zdalnie kierowanej broni palnej 

ukrytej w Nissanie Zamyadzie do zmuszenia Fachrizadego do zatrzymania samochodu; 2) 

po opuszczeniu pojazdu (lub w trakcie) przez Fachrizadego, oddano strzały; 3) pociski trafiły 

Fachrizadego; 4) najbliższy ochroniarz osłonił swoim ciałem Fachrizadego przed kolejnymi 

pociskami. Nie wiadomo, czy po zakończeniu śledztwa ta wersja wydarzeń zostanie 

udowodniona lub uprawdopodobniona. Jedyna możliwość podjęcia zasługujących na uwagę 

rekonstrukcji zdarzeń pojawi się w momencie upublicznienia raportu i/lub większej liczby 

zdjęć i nagrań. Zamieszczone powyżej zdjęcie przedstawia jedną z lepszych – choć 

kontrowersyjnych i nierozstrzygających – jawnoźródłowych analiz dot. ostrzału pojazdu 

Fachrizadego. Na bazie dotychczasowych komunikatów stwierdzić można, że irańscy 

śledczy wykluczają lub nie dopuszczają do siebie możliwości ataku w wykonaniu jednego 

strzelca wyborowego. 

 

Implikacje zamachu 

 

Głównym negatywnym skutkiem zabójstwa jest osłabienie politycznego wizerunku Iranu na 

scenie międzynarodowej. Co się tyczy samego Fachrizadego, to oczywiście mógł mieć 

zespół cech indywidualnych i doświadczenie, które czyniły go wyjątkowym jako dyrektora 

badań, osobę zarządzającą i doradcę. Najprawdopodobniej jednak rozsądniej byłoby uznać, 

że Fachrizade nie mógł być osobą niezastąpioną dla dalszego rozwoju badań obronnych. 

Biorąc pod uwagę wiek Fachrizadego (62 lata) i 3 dekady rozwoju programu jądrowego  

w ustroju Islamskiej Republiki, należałoby wątpić w brak odpowiednich następców. 

Ujawnienie zdjęć z aktualnym wizerunkiem Fachrizadego w styczniu 2019 r. mogło 

uświadomić władzom IRI, że będą musiały być gotowe na taką ofiarę9. Tożsamość osoby, 

która go zastąpi pozostaje na razie niewiadomą. Z pewnością jednak zabójstwo 

Fachrizadego może działać w sposób demotywujący na tych pracowników i oficerów, którzy 
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tak naprawdę nie są w pełni przekonani do fundamentów ideologicznych Islamskiej 

Republiki oraz niezwykle istotnej dla szyizmu nobilitującej śmierci męczeńskiej. 

Konsekwencje w polityce wewnętrznej Iranu są bardzo wyraźne. Irański parlament domaga 

się od rządu i Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego (NRBN) w przyjętej w dniu  

2 grudnia br. uchwale Strategiczne działania mające na celu zniesienie sankcji i ochronę 

interesów narodu irańskiego (odtąd: Uchwała) aby w ciągu dwóch miesięcy zatrzymał 

dobrowolne wdrażanie dodatkowego protokołu Międzynarodowej Agencji Energii 

Atomowej (MAEA)10. Zobowiązanie rządu Iranu przez parlament do zawieszenia stosowania 

dodatkowego protokołu MAEA jest jedynym wyjątkiem, który wskazuje na zmianę taktyki 

negocjacyjnej Iranu w wyniku zabójstwa Fachrizadego. Zniesienie limitów jakościowo-

ilościowych wzbogacania uranu, rozwoju badań i instalacji nowych wirówek było wcześniej 

sygnalizowane jako możliwość. Parlament Iranu oczekuje, że ma dojść do wstrzymania 

dodatkowego protokołu w sytuacji, gdy rząd nie zdoła znieść sankcji. Początkowo NRBN  

i Rada Strażników Konstytucji (RSK, odpowiadający kompetencyjnie polskiemu Senatowi  

i Trybunałowi Konstytucyjnemu) odrzuciły żądania parlamentu. Rząd również uznał ten ruch 

za niekonstruktywny, choć jeszcze w styczniu zadeklarował, że nie czuje się już 

zobowiązany żadnymi restrykcjami JCPoA. Jednakże większość posłów postanowiła 

kontynuować naciski i do wstrzymania wydłużyło czas wdrożenia Uchwały z początkowego 

miesiąca do dwóch miesięcy.  

RSK uznał poprawiony Uchwałę za konstytucyjną i zgodną z prawem szariatu11. Istotnym 

sformułowaniem, które zmieniono, jest moment, od którego będzie liczony okres  

2 miesięcy: po poprawkach rząd jest zobowiązany do realizacji Uchwały i m.in. wstrzymania 

protokołu dodatkowego przez parlament od momentu „wejścia w życie” a nie od 

„przyjęcia”12. W efekcie czas będzie liczony po 15 dniach od momentu publikacji  

w dzienniku ustaw. Uchwała przewiduje skazanie osób utrudniających i odmawiających 

wykonania Uchwały według przepisów irańskiego islamskiego kodeksu karnego (2. stopnia, 

czyli 15-20 lat pozbawienia wolności lub wpłacenia kaucji albo 5. stopnia, czyli 2-5 lat 

pozbawienia wolności lub wpłacenia kaucji). Spodziewać się można, że 2-miesięczny termin 

upłynie w okolicy połowy lutego 2021 r. Gdyby mimo wszystko rząd wypierałby się 

wdrożenia postanowień sprawa może zostać skierowana do Rady Konsultatywnej. 

Wówczas jednak otwiera się polityczna puszka Pandory – rozważanie sporów przez Radę 



 

8 | Łukasz Przybyszewski 

Konsultatywną odbywa się bardzo rzadko i każdorazowo dobitnie dowodzi rozległego sporu 

polityczno-prawnego. W chwili obecnej taki scenariusz wydaje się mało prawdopodobny. 

Nie jest on jednak niemożliwy. 

Kolejnym skutkiem zabójstwa Fachrizadego może być zaakceptowanie propozycji ministra 

obrony IRI gen. bryg. Amira Hatamiego dot. dwukrotnego zwiększenia w przyszłorocznym 

budżecie funduszy na rzecz podmiotu, którym wcześniej Fachrizade kierował, czyli OBIO 

MOLSZ13. W propozycji budżetu kwota ta jednak figuruje jako niemal sześciokrotnie wyższa  

w stosunku do rok ubiegłego14. Istnieje zatem możliwość, że propozycja dwukrotnego 

zwiększenia funduszy dla OBIO była w istocie wskazaniem minimum, jakiego MOLSZ 

oczekuje. Ponadto MOLSZ posiada teraz – po zabójstwie gen. bryg. Solejmaniego  

w styczniu br. w ataku amerykańskiego bezzałogowca oraz zamordowaniu Fachrizadego 

 – dość argumentów za tym, aby to szczególnie MOLSZ otrzymało większe fundusze 

pomimo ciężkiej sytuacji gospodarczej. 

W wymiarze polityki zagranicznej wpływ zabójstwa Fachrizadego nie może być jeszcze 

oceniony. W czasie pisania komentarza brak jest wskazań, które w sposób wiarygodny 

mogłyby świadczyć o zmianie kursu polityki zagranicznej rządu prezydenta Rouhaniego. 

Trwa jednak kampania informacyjna ukazująca Iran w roli państwa poszkodowanego, 

zatem śmierć Fachrizadego może zostać wykorzystana w zbliżających się rozmowach  

w formacie sygnatariuszy porozumienia nuklearnego (ang. Joint Comprehensive Plan of 

Action – JCPoA) oraz członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, które odbędą się odpowiednio 

16 i 22 grudnia br. Z pewnością można spodziewać się, że Iran będzie posługiwał się 

argumentem zabójstwa do wywierania pośredniej presji na przyszłą administrację J. Bidena. 

Nie wiadomo także, jakie będą skutki zabójstwa Fachrizadego w zakresie militarnym. Wielu 

irańskich polityków i wojskowych poprzysięgło „twardą zemstę” na sprawcach  

i zleceniodawcach zamachu15. Brak jest jednak w otwartych źródłach informacji czy, kiedy  

i jakiego rodzaju operację Iran mógłby planować. W środowiskach analitycznych krążą 

jedynie opinie racjonalizujące wariant wstrzymania „zemsty” oraz jej przyspieszenia  

w oparciu o hipotetyczne założenia kosztu i zysku politycznego dla Iranu. Z pewnością 

jednak można stwierdzić, że utrzymywanie zapowiedzi odwetu na wokandzie agendy 

politycznej jest dla Iranu czynnikiem mogącym wpłynąć korzystnie na działania 
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dyplomatyczne, pominąwszy oczywiste korzyści dla polityki wewnętrznej. Wykluczyć 

realizacji obietnicy odwetu jednak nie można. 

 

Wnioski  

 

 Chociaż nie wiadomo, czy i kiedy ewentualny odwet za zabójstwo Mohsena 

Fachrizadego nastąpi, to nie powinno się wykluczać, że do niego może dojść. 

Najprawdopodobniej jednak można spodziewać się, że ewentualne operacje mogą 

nastąpić najszybciej po opublikowaniu wyników śledztwa. 

 Zabójstwo Fachrizadego jest wizerunkowo niepowetowaną stratą, ale władze Iranu 

wykorzystają ją w przyszłych spotkaniach sygnatariuszy JCPoA, którzy wciąż 

honorują to porozumienie. 

 Władze Iranu będą zwiększać presję na sygnatariuszach honorujących JCPoA do 

wywiązania się ze swoich zobowiązań. Teheran liczy na to, że skutecznie wywrze 

wpływ na administrację J. Bidena w sposób pośredni, poprzez sygnatariuszy 

uznających JCPoA (Chiny, Francję, Niemcy, Rosję, Wielką Brytanię) oraz RB ONZ. 

 Zobowiązanie rządu Iranu przez parlament do zawieszenia stosowania 

dodatkowego protokołu MAEA jest jedynym wyjątkiem, który wskazuje na zmianę 

taktyki negocjacyjnej Iranu w wyniku zabójstwa Fachrizadego. Zniesienie limitów 

jakościowo-ilościowych wzbogacania uranu, rozwoju badań i instalacji nowych 

wirówek było wcześniej sygnalizowane jako możliwość. 

 Można z dużym prawdopodobieństwem spodziewać się zwiększenia budżetu dla sił 

zbrojnych Iranu, w tym dla jednostek badawczo-rozwojowych. 

 

Łukasz Przybyszewski – analityk ds. Azji Zachodniej w Ośrodku Badań Azji 
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5 Męczennik Fachrizade kochał swój kraj i był innowatorem (pers.), Mehr News Agency, 28.11.2020, 
https://www.mehrnews.com/news/5082380/ [dostęp: 2.12.2020], 



 

10 | Łukasz Przybyszewski 

                                                                                                                                                                                     
Nowe szczegóły o zamachu na męczennika Fachrizadego (pers.), Donya-e Eqtesad, 30.11.2020, 
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3716091 [dostęp: 2.12.2020], 
Męczennik Fachrizade był w trakcie drogi powrotnej z Mazanderanu (pers.), Tabnak (Mazanderan), 28.11.2020, 
http://www.tabnakmazani.ir/fa/news/919653/ [dostęp: 2.12.2020]. 
Gmina Absard podlega pod powiat damawandzki, a ten z kolei jest częścią prowincji teherańskiej. Okolice te 
są jednymi z najatrakcyjniejszych w pobliżu Teheranu ze względu na lokalny mikroklimat, stąd też w tych 
rejonach znajduje się wiele willi należących do irańskich elit. Tereny te stanowiły także miejsce,  
w którym ukrywała się tuż po rewolucji muzułmańskiej proamerykańska agentura. 
6 Nowe szczegóły dotyczące sposobu przeprowadzenia zamachu na męczennika Fachrizadego (pers.), Fars  News 
Agency, 29.11.2020, https://www.farsnews.ir/news/13990909000920/ [dostęp: 2.12.2020]. 
7 Komunikat Ministra Informacji dot. męczeństwa dr Mohsena Fachrizadego (pers.), Ministerstwo Informacji 
Islamskiej Republiki Iranu, 27.11.2020, http://www.vaja.ir/Portal/home/?news/283118/290155/293856/ [dostęp: 
2.12.2020]. 
8 Objaśnienie działań resortu sprawiedliwości dot. zabójstwa Mohsena Fachrizadego nastąpi niebawem (pers.), 
Iranian Students’ News Agency, 30.11.2020, https://www.isna.ir/news/99091007548/ [dostęp: 2.12.2020]. 
9 Mohsen Fakhrizadeh in HD, Iran Redline (blog, grupa wywiadu jawnoźródłowego), 2.01.2020, 
https://www.iranredline.org/2020/01/mohsen-fakhrizadeh-in-hd.html [dostęp: 2.12.2020].  
W trakcie próby weryfikacji zdjęć i nagrań z bloga z materiałami na stronie internetowej najwyższego 
przywódcy Iranu po dokonaniu przez autora pierwszych potwierdzeń i sprawdzeń wizerunku Fachrizadego 
nastąpiło zerwanie połączenia z zasobami i zablokowanie dostępu do materiałów audiowizualnych. Kolejne 
próby zostały podjęte, lecz nie przyniosły efektu. Jedynie dostęp do zasobów z 2019 r. zostały zablokowany - 
poza nimi wszystko inne wydawało się dostępne, a strona funkcjonowała poprawnie w trybie online. Pomimo 
zablokowania autorowi dostępu, pierwszych kilka uzyskanych ze strony internetowej najwyższego przywódcy 
nagrań i zdjęć nadało doniesieniom z przedmiotowego bloga wystarczających znamion prawdopodobieństwa 
do uznania bloga za źródło wiarygodne. 
10 Pełny tekst uchwały parlamentu w sprawie strategicznego planu działania w celu zniesienia sankcji (pers.), 
Iranian Students' News Agency, 1.12.2020, https://www.isna.ir/news/99091108876/ [dostęp: 2.12.2020]. 
11 Zatwierdzenie Strategicznego Planu Działań w sprawie zniesienia sankcji w Radzie Strażników (pers.), Portal 
Rady Strażników Konstytucji, 2.12.2020, https://www.shora-gc.ir/fa/news/7292/ [dostęp: 2.12.2020]. 
12 Zmiana planu zniesienia sankcji po zgłoszeniu sprzeciwu Rady Strażników / 2 miesiące szansy dla stron na pełną 
realizację zobowiązań (pers.), Tasnim News Agency, 1.12.2020, https://tn.ai/2401893 [dostęp: 2.12.2020]. 
13 Amir Hatami: Zbrodniczy zabójcy męczennika Fachrizadego na pewno zostaną ukarani (pers.), Tasnim News 
Agency, 30.11.2020, https://tn.ai/2400257 [dostęp: 2.12.2020]. 
14 Raport Tasnim o budżecie obronnym na 1400r. / Wzrost w kategorii „obronności” i "bezpieczeństwa”, spadek  
w „badaniach i rozwoju” / szczególna uwaga poświęcona organizacji pod kierownictwem męczennika 
Fachrizadego (pers.), Tasnim News Agency, 2.12.2020, https://tn.ai/2402166 [dostęp: 2.12.2020]. 
15 Raport Tasnim o budżecie obronnym na 1400r. / Wzrost w kategorii „obronności” i „bezpieczeństwa”, spadek  
w "badaniach i rozwoju" / szczególna uwaga poświęcona organizacji pod kierownictwem męczennika 
Fachrizadego (pers.), Tasnim News Agency, 2.12.2020, https://tn.ai/2402166 [dostęp: 2.12.2020], 
Generał Bagheri: zabójców męczennika Fachrizadego czeka surowa zemsta (pers.), Fars News Agency, 
27.11.2020, http://fna.ir/f18jba [dostęp: 2.12.2020], 
Zamach na Fachrizadego nie pozostanie bez odpowiedzi / Izrael jest winny tej zbrodni (pers.), Mehr News 
Agency, https://www.mehrnews.com/news/5085881/ [dostęp: 2.12.2020], 
Odwet na zabójcach Fachrizadego jest prawem należnym Iranowi (pers.), Mehr News Agency, 
https://www.mehrnews.com/news/5087192/ [dostęp: 2.12.2020]. 



                  Asia Research Centre Commentary 

                  Centre for Security Studies 

                  War Studies University 
                             December 5, 2020 

 

 

Mohsen Fakhrizadeh’s assassination  

 

Łukasz Przybyszewski 

 

On November 27, 2020, Mohsen Fakhrizadeh, an Iranian nuclear physicist and the head of 

the Research and Innovation Organisation of the Iranian Ministry of Defence and Armed 

Forces Logistics, was assassinated near the town of Absard. The scientist was returning with 

his family after a stay in his wife's hometown. Mohsen Fakhrizadeh was suspected by i.a. 

Western intelligence agencies of working on the Iranian nuclear warheads until around 

2003. Before his death, he headed the Organisation for Defence Research and Innovation 

under the Ministry of Defence and Armed Forces Logistics. The investigation into the details 

of the assassination is still ongoing but the Iranian authorities have announced imminent 

and "hard" retaliation.  

During the first 24 hours after the attack, there were mainly two theories explaining how 

the assassination was carried out: 

1. a smaller hit-squad (5-6) or a larger group (12) of attackers and an explosive-laden 

Nissan Zamyad pick-up truck, in various variants of the description of the tactical execution 

of the operation; 

2. Nissan Zamyad’s detonation initiated after completing the task by a remote-

controlled weapon system hidden in the back of the pick-up truck. 

Nevertheless, with so few photos and recordings showing the place of the murder, at 

present it is impossible to exclude either direct or indirect (remote) involvement of the 

attacker/s. As the security convoy cars are not shown in the currently available photos (the 

number of which is very limited), all of the above variants are likely to an equal degree. On 

the basis of existing media reports, it can be concluded that the Iranian investigators 

dismissed the possibility of an attack carried out by a single sharpshooter. 
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The photo below shows one of the more accurate, although controversial and inconclusive, 

open-source bullet trajectory analyses. However, it must be noted that there are several 

variants still considered by a part of the OSINT community as at least equally valid. 

 

Picture 1: Assassination location and bullet trajectory open-source analysis of one of the variants of the attack 

on the Fakhrizadeh's convoy 

 

 

Source:  OSINT Editor – Community Powered 

https://twitter.com/osinteditor/status/1333915837506482177?s=21 
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Picture 3: Illustration of the assassination scene in a wider geographical context 

 

Source: Google/Maxar, own composition. 

 

It can be assumed that the publication of new photos of Fakhrizadeh in January 2019 on the 

portal of the Supreme Leader of Iran facilitated the scientist’s assassination. Most likely, 

however, this was not the key information necessary to plan the murder.  

At the time of writing, it is not known whether, when and how Iran would decide to avenge 

the death of Fakhrizadeh, although Israel is pointed towards as the most likely perpetrator. 

Tehran's behaviour after Fakhrizadeh's assassination has hardly changed except for two 

aspects: 

1. the Iranian parliament obliged the government to suspend the application of the 

additional protocol of the International Atomic Energy Agency from around mid-February 

2021. This will limit the exchange of information and more inquisitive inspections, unless 

the authorities in Tehran prove to be able to lift the US unilateral sanctions by that time; 

2. the Iranian Ministry of Defence is trying to obtain additional funds and most likely 

has now all the arguments to guarantee itself a larger pool of resources from the budget for 

2021/22. The Research and Innovation Organisation which Fakhrizadeh was heading before 

his death might receive at least twice as much funds as compared to 2020/21. 
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Fakhrizadeh's assassination is an irreparable loss of image for the Islamic republic. While it 

will probably not be easy for the Iranian authorities to find an equally charismatic and 

experienced successor, the Iranian defence and nuclear research programme will most likely 

continue to develop. Tehran will use the assassination as an argument to strengthen its 

diplomatic position during the meeting of the remaining signatories of the nuclear 

agreement, i.e. the JCPoA (December 16, 2020) and the UN Security Council meeting 

(December 22, 2020). It should be expected that the assassination of Fakhrizadeh will 

additionally help the Iranian Ministry of Foreign Affairs to exert indirect influence on the 

policy of the future administration of Joe Biden, primarily through the European signatories 

of the JCPoA. 


