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حوزه : انرژی اتمیگروه : سیاسی

تاریخ : ۸۸/۰۷/۱۵ - ۱۵:۲۳شماره : ۸۸۰۷۱۵۱۱۰۱

نگاهي به كارنامه و سوابق
اجرايي رئيس سازمان بسيج

مستضعفين

خبرگزاري فارس: سردار محمدرضا نقدي رئيس سازمان بسيج مستضعفان كارنامه درخشاني در تصدي
مسئوليتهاي تحقيقاتي، اجرايي و سياستگزاري نيروهاي مسلح دارد.

به دنبال انتشار اطالعات مجعول در شبكه هاي خبري بيگانه و بعضي سايت هاي ضد انقالبي در مورد سردار
محمدرضا نقدي رييس جديد سازمان بسيج مستضعفين شرح زندگي و سوابق وي از سوي گروه امنيتي - دفاعي

خبرگزاري فارس منتشر مي شود. محمدرضا نقدي در فروردين ماه سال 1340 در خانواده اي مذهبي از قشر
متوسط در خيابان  وحدت اسالمي تهران چشم به جهان گشود. وي تحصيالت ابتدايي و متوسط را در دبستان و

دبيرستان اسالمي قدس واقع در خيابان منيريه تهران پشت سر گذاشت و با توجه به تحصيالت جهشي سه
كالس در يك سال در سال 1356 در سن 16 سالگي موفق به اخذ ديپلم شد. پس از ورود به دانشگاه گيالن كه

در آن زمان توسط اساتيد آلمان غربي اداره و فضاي ماركسيستي در حوزه  دانشجويي آن حاكم بود به كمك
شهيد بهمن طباخي و چند تن از دانشجويان مذهبي ديگر انجمن اسالمي اين دانشگاه را تاسيس كرد و نقش

بسزايي در هدايت فعاليت هاي انقالبي و مذهبي دانشجويان و مردم در استان گيالن داشت. پس از پيروزي
انقالب اسالمي و در خرداد ماه 1358 بالفاصله پس از صدور فرمان تاريخي امام خميني (ره) براي تشكيل

جهاد، با كمك جمعي از دوستان دانشگاهي و فعاالن اجتماعي رشت، جهاد سازندگي استان گيالن را تاسيس
كرد. هنوز دو ماه از تاسيس جهاد سازندگي نگذشته بود كه موج توطئه گروهك هاي ماركسيستي و منافقين
براي به آشوب كشاندن استان و ناامن سازي جنگل هاي شمال آغاز شد و بدنبال درخواست فرماندهان وقت

سپاه كه در معرض حمله گروهك ها واقع شده بودند، همزمان با فعاليت هاي جهادي بصورت بسيجي و
داوطلبانه وارد سپاه شد و مسئوليت فرهنگي سپاه گيالن را بر عهده گرفت. * مسئول اطالعات سپاه پاسداران

انقالب اسالمي به دنبال اوج گيري توطئه هاي گروهكي و با اصرار شهيد انصاري استاندار وقت گيالن، براي خنثي
كردن توطئه هاي آن دوران به مسئوليت اطالعات سپاه منصوب شد و فعاليت وي در اين سمت تا سال 1360
ادامه داشت. بدنبال فروكش كردن آشوب هاي مذكور به غرب كشور رفت و به معاونت اطالعاتي شهيد بزرگوار

محمد بروجردي كه در آن زمان فرماندهي سپاه در غرب كشور منطقه 7 را بر عهده داشت، منصوب شد. سردار
نقدي از بنيانگذاران قرارگاه حمزه سيد الشهداء (ع) در شمال غرب كشور بود و پس از تصويب و شكل گيري اين

قرارگاه به سمت معاونت اطالعات آن منصوب شد. در سال 1363 و بدنبال تشكيل وزارت اطالعات و انتقال
امور اطالعاتي كشور به آن وزارت، از فعاليت هاي اطالعاتي كناره گرفت و قرارگاه جنگ هاي نامنظم غرب و

شمالغرب كشور را بنيان نهاد و با سازماندهي نيروهاي مردمي عراق و عشاير كرد و عراقي و با ايجاد
پايگاه هاي متعدد چريكي در عمق خاك عراق با انجام عمليات گسترده و مكرر پارتيزاني و در استان هاي شمالي
آن كشور جبهه  جديدي را روي ارتش صدام گشود. در سال 1365 و بدنبال تغيير استراتژي كار در عراق از "كار با
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مردم به كار با گروهاي سياسي"، عالقه اي به اين استراتژي نشان نداد و با واگذاري مسئوليت خود به ديگران به
جبهه هاي  جنوب رفت. * فرمانده لشكر بدر به دنبال عمليات كربالي 5 و شهادت شهيد اسماعيل دقايقي

فرمانده لشكر بدر، در اسفندماه 1365 به فرماندهي آن لشكر منصوب شد و ضمن انجام عمليات متعدد در
جبهه هاي دفاع مقدس بخشي از اين لشكر را كه با توسعه  كمي و كيفي به طراز سپاه ارتقاء داده شده بود براي

انجام جنگ هاي پارتيزاني به ارتفاعات قره داغ در منطقه  كركوك عراق برد و عمليات مكرر پر افتخاري را در
جبهه هاي داخل عراق عليه رژيم بعثي هدايت كرد. نقدي در نبردهاي ارتفاعات شاخ شميران در ماههاي آخر

جنگ بر اثر اصابت تير دشمن مجروح شد و به افتخار جانبازي نائل گرديد. يكسال پس از پايان جنگ،
فرماندهي سپاه بدر را به سردار مرتضي قرباني واگذار كرد و براي ادامه تحصيل در دوره  فرماندهي و ستاد

نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي پذيرفته شد. * از موسسان دانشكده افسري امام علي(ع) وي دوره
فرماندهي و ستاد (كارشناسي ارشد علوم دفاعي) را با موفقيت كامل پشت سر گذاشت و بخاطر كسب رتبه اول
در كل دوره (نفر اول در 72 نفر) مفتخر به دريافت جايزه از فرماندهي معظم كل قوا گرديد. پس از پايان دوره
دافوس، سردار محمد رضا نقدي به فرماندهي دانشكده امام علي سپاه منصوب و اين دانشكده را تاسيس كرد.

هنوز يكسال از راه اندازي اين دانشكده نگذشته بود كه جنگ هاي يوگسالوي سابق و كشتار مسلمانان در بوسني
و هرزگوين آغاز شد و سردار محمد رضا نقدي به نمايندگي از طرف آيت الله جنتي كه در آن وقت مسئوليت

پشتيباني از مردم بوسني و هرزگوين، را بر عهده داشت، در راس نيروهاي پشتيباني مردمي به بوسني هرزگوين
اعزام شد و نقش فعالي در حمايت از مردم مظلوم اين خطه ايفا نمود. * فرمانده حفاظت اطالعات نيروي

انتظامي حدود يكسال بعد عبدالله نوري وزير كشور وقت كتبا از محضر مقام معظم رهبري در خواست كرد تا
سردار نقدي، به سمت فرماندهي حفاظت اطالعات نيروي انتظامي منصوب شود. فرمانده معظم كل قوا با اين

درخواست وزير كشور موافقت و طي حكمي سردار نقدي را از سپاه به نيروي انتظامي منتقل و به سمت
فرماندهي حفاظت اطالعات نيروي انتظامي منصوب نمودند. وي در اين سمت نقش چشمگيري در سالم سازي
و ارتقاء منزلت اجتماعي ناجا ايفاء نمود. * دادگاه كرباسچي نام سردار نقدي را به مطبوعات كشاند سال بعد و

بدنبال تشكيل دادگاه غالمحسين كرباسچي شهردار متخلف و معزول تهران نام سردار نقدي به مطبوعات و
رسانه ها كشيده شد و بر سر زبان ها افتاد. رئيس دادگستري وقت رسما از نقدي تقاضا كرده بود براي مقابله با

اعمال نفوذ در اين پرونده كه متخلفان آن تحت حمايت بعضي از پر نفوذترين شخصيت هاي كشور قرار
داشتند، راسا اين پرونده را هدايت كند. اعترافات سنگين شهرداران متخلف و افشاگري هاي آنان عليه

كرباسچي و يارانش در صحن دادگاهها گروه هاي فشار و پرنفوذ را كه در آن وقت بسياري از دستگاه هاي
اجرايي و رسانه اي مكتوب را در اختيار داشتند، بر آن داشت تا نقدي را متهم كنند كه به ماموران خود دستور

شكنجه شهرداران را داده است و اعترافات انجام شده در دادگاه تحت فشار بوده است. بدنبال اوج گيري اين
شايعات و دامن زدن به آن توسط مقامات دولت وقت و با شكايت كرباسچي و يارانش و با وجود فشار گسترده 

عوامل پر نفوذ براي محكوميت وي كه باالترين مصادر اجرايي و سياسي كشور را در اختيار داشتند، تبرئه شدن
نقدي از همه  اتهامات، نشان داد شايعات مطرح شده كه بعضي گروه هاي سياسي به آن دامن مي زدند جز

ترفندي براي انحراف اذهان عمومي از اصل ماجرا كه فساد گسترده  مالي و اخالقي شهرداران وقت بود، نبوده
است. كارساز نشدن شايعه شكنجه شهرداران براي از ميدان خارج كردن سردار نقدي، باندهاي فساد اقتصادي

را بر آن داشت تا مترصد فرصت ديگري براي تخريب شخصيت او باشند و عليه وي فضايي را بسازند تا ديگر
هيچكس جرأت نزديك شدن به پرونده  غارتگران بيت المال و متخلفان بزرگ اقتصادي را نداشته باشد. * سردار

نقدي و كوي دانشگاه حادثه  كوي دانشگاه در 18 تير 1378 فرصت ديگري را در اختيار آنها قرار داد، لذا
بالفاصله پس از آن حوادث، مطبوعات حامي خاتمي و حزب كارگزاران شايعه گسترده اي را مبني بر دخالت

منفي سردار نقدي در حوادث كوي دانشگاه منتشر كردند. غافل از آنكه وي به خاطر اشتغال به مأموريت هاي
ديگري در آن تاريخ، اساسا در حوزه  حادثه حضور نداشته تا در اين امر دخالت مثبت يا منفي داشته باشد. با

تشكيل دادگاه هاي كوي دانشگاه معلوم شد كه كل فعاليت ها در اين حادثه توسط فرمانده انتظامي تهران بزرگ
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هدايت شده و چه مثبت يا منفي، هيچ ارتباطي با سردار نقدي نداشته است. پس رسوايي گروه هايي مذكور كه
در انتساب مسئله  كوي دانشگاه به سردار نقدي هم موفقيتي حاصل نكردند، تهمت جديدي مطرح شد تا از آن

طريق پرونده  فساد شهرداران تحت الشعاع قرار گيرد و آن تهمت چيزي نبود جز انتساب كتك كاري عبدالله نوري
و مهاجراني در نماز جمعه تهران به سردار نقدي. فائزه هاشمي رفسنجاني كه در روزنامه  خود بنام "زن" اين

اتهام را به نقدي وارد كرده بود با شكايت وي در دادگاه محاكمه شد و محكوميت فائزه هاشمي در دادگاه و حكم
تعطيلي روزنامه  زن ثابت كرد كه اين شايعه هم دروغي بيش نبوده است. * معاون آماد و پشتيباني و تحقيقات

صنعتي ستاد كل نيروهاي مسلح يكسال بعد و در شهريورماه 1379 با پيشنهاد رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح،
سردار نقدي با حكم حضرت آيت الله خامنه اي فرمانده معظم كل قوا به سمت معاون آماد و پشتيباني و

تحقيقات صنعتي ستاد كل نيروهاي مسلح منصوب شد. وي در اين سمت مسئوليت هدايت طرح هاي مهم
صنعت و فناوري تسليحاتي نيروهاي مسلح را بر عهده گرفت كه بومي شدن توليد انواع موشك هاي زمين به

زمين، پدافند هوايي، ماهواره برها، توليد انبوه انواع بي سيم هاي تاكتيكي، خودروهاي نظامي، مهمات،
سامانه هاي پدافندي، ناوهاي جنگي و زير سطحي ها، شناورهاي تندرو، موشك انداز و به ثمر نشستن توليد
انواع سامانه هاي جنگ الكترونيك، هواپيماي جنگنده و انواع هواپيماهاي بدون سرنشين، شكل گيري مركز

استاندار دفاعي كشور و تشكيل بنياد امور نخبگان نيروهاي مسلح از جمله نتايج درخشان فعاليت دستگاه هاي
تحقيقاتي، صنعتي وزارت دفاع و مراكز خودكفايي نيروهاي مسلح در دوران تصدي وي در باالترين مسئوليت

ستادي تحقيقات در نيروهاي مسلح است. * ابتكار تشكيل ستاد پدافند غيرعامل كشور پس از حوادث 11
سپتامبر پس از حوادث 11 سپتامبر كه تهديدات جديد نظامي آمريكا عليه جمهوري اسالمي ايران آغاز شد. در
سال 1382 سردار نقدي ابتكار تشكيل ستاد پدافند غيرعامل كشور را پيشنهاد كرد و پس از تصويب فرماندهي

معظم كل قوا خود با حفظ سمت به رياست اين ستاد منصوب شد و ستاد پدافند غيرعامل كشور را كه امروز
نقش مهمي در تقويت بنيه  دفاع عمومي كشور ايفاد مي كند و طرح هاي عظيمي را به مرحله  اجرا گذاشته،

بنيان گذاشت. با روي كار آمدن دولت نهم، سردار نقدي رياست پدافند غيرعامل كشور را به سردار جاللي واگذار
كرد تا تمركز بيشتري روي مسئوليت اصلي خود داشته باشد اما با درخواست احمدي نژاد و موافقت ستاد كل، با
حفظ سمت معاونت آماد ستاد كل نيروهاي مسلح، مسئوليت رياست ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز نيز به وي
محول شد. * رياست ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز سردار نقدي مبارزه با قاچاق را از سردار قاليباف كه در آن

تاريخ رياست اين ستاد را برعهده داشت، تحويل گرفت و تا بهار سال 1386 كه در اين سمت ماند، كشور
شاهد تحوالت عمده اي در اين عرصه بود كه عمده ترين آن جدي شدن رسيدگي به پرونده  قاچاقچيان دانه

درشت و پر نفوذ بود همين مطلب موجب شد كه با كناره گيري وي از اين سمت اين شايعه كه كناره گيري وي به
سبب مخالفت دولت احمدي نژاد با اين برخوردها بوده است، دامن زده شود حال آنكه واقعيت اين بود كه با باال

گرفتن موج تهديدات و تحريم هاي جديد دولت نو محافظه كار بوش، رئيس ستاد كل از وي خواسته بود تا
رياست ستاد مبارزه با قاچاق را به شخص ديگري واگذارد و روي مسئوليت اصلي خود در ستاد كل نيروهاي

مسلح كه اولويت باالتري داشت تمركز كند. به هرحال در خردادماه 1386 با موافقت رييس جمهور، وي رياست
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز را به غالمحسين الهام وزير دادگستري وقت واگذار كرد تا تمام همت خود را

روي امور تحقيقاتي و صنعتي و پيشبرد طرح هاي مهم تسليحاتي نيروهاي مسلح متمركز كند. سردار نقدي با
همكاري وزارت علوم تحقيقات و فناوري و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح آيين نامه  همكاري

دانشگاه ها و نيروهاي مسلح را تدوين و پس از تصويب آن توسط فرماندهي معظم كل قوا با تصدي رياست
شوراي اجرايي همكاري دانشگاه ها و نيروهاي مسلح، سازمان گسترده اي را در حوزه ي همكاري دانشگاه ها با

نيروهاي مسلح و تقويت فرايند تبديل علم به فناوري و توليد محصول شكل داد. همچنين با فراخوان تمام
استعدادهاي كشور براي توليد بومي مواد اوليه تحريمي با تشكيل هئيت عالي بومي سازي مواد اوليه، قدم هاي

بزرگي در راه بومي سازي مواد اوليه وارداتي برداشته شد. اين اقدامات كه بومي سازي بسياري از مواد و قطعات
مورد نياز نيروهاي مسلح را به دنبال داشت، از سوي شوراي امنيت سازمان ملل، دور زدن تحريم هاي سازمان
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ملل عليه جمهوري اسالمي ايران شناخته شد و شوراي مذكور طي قطعنامه اي در سال 1385 از تمام كشورهاي
جهان خواست سفرهاي خارجي وي را كنترل كنند و رفت و آمدهاي او به كشورهاي متبوع خود را به سازمان

ملل گزارش كنند. اين اقدام شوراي امنيت سازمان ملل صرفا نوعي تهديد عليه وي براي كنار گذاشتن موج
داخلي سازي توليد تسليحات بود چرا كه اساسا نگاه وي به داخل و همكاري دانشمندان و مخترعان داخلي بود

و حتي نيم نگاهي هم به كمك گرفتن از خارج نداشتند تا با كنترل اين روابط كار وي با اخالل مواجه شود. وي از
سال 1384 در دوره  دكتراي امنيت ملي و روابط  بين الملل، دانشگاه عالي دفاع ملي پذيرفته شد و اينك با پشت

سرگذاشتن موفق امتحان جامع اين دوره، تاليف رسانه  دكترا را پيش رو دارد. سردار محمدرضا نقدي، اينك با
حكم فرماندهي معظم كل قوا به سمت سازمان بسيج مستضعفين منصوب شده است. انتهاي پيام/


