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باشگاه خبرنگاران

باشگاه خبرنگاران مصطفی محمد نجار در سال ۱۳۳۵  در تهران زاده شد اما اصالتا اهل روستای تنورآغاج از توابع
شهرستان بستان آباد در استان آذربا�جان شرقی است. 

وی دارای سه فرزند و از سرداران دفاع مقدس است. 

  

مدرک مهندسی مکانیک (رشتٔه طراحی جامدات) خود را از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و مدرک
کارشناسی ارشد خود را در رشته مدیر�ت اجرایی (گرا�ش مدیر�ت استراتژ�ک) از سازمان مدیر�ت صنعتی اخذ

نمود.  

سوابق اجرایی 

۱.مسئول ارزشیابی استان سیستان و بلوچستان در فرماندهی کل و ستاد مرکزی سپاه 
۲.مسئول تعاون کل سپاه ۱۳۶۰  

۳.قائم مقام گروه جنگ افزار وزارت سپاه 
۴.مدیر�ت صنایع حد�د 

مسئول گروه تجهیزات و �شتیبانی- فنی صنایع، کالهدوز، امام علی (ع)، شهید رجایی ۵. 
۶.معاون اجرائی مدیر عامل سازمان صنایع دفاع در گروه صنایع تسلیحاتی و مهمات سازی و متالوژی ساصد

  ۱۳۸۶-۱۳۶۵
۷.رئیس هیئت اجرائی گروه صنایع تسلیحاتی ساصد 

۸..رئیس گروه صنایع تسلیحاتی ساصد 

فعالیت های علمی، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی 

۱.عضو�ت در سپاه �اسداران از آغاز تأسیس در سال ۱۳۵۷ 
۲. نقش بسیار فعالی در سالهای ۵۷ و ۶۵ در حوادث کردستان 

مصطفی محمد نجار کیست؟+ عکس
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۳. رئیس گروه صنایع تسلیحاتی ساصد در وزارت دفاع از دهه ۷۰ 
۴.عضو�ت در هیئت مدیره صنایع سپاه  

۵.حضور در جبهه های جنگ و مناطق مختلف عملیاتی ۱۳۵۹  
۶.ا�جاد مراکز آموزشی و درمانی و تجهیز بیمارستان سپاه  

۶.عضو اصلی هیئت مدیره سازمان صنایع دفاع سال ۱۳۶۸ - ۱۳۷۹ در امر سازماندهی، اداره، هدا�ت، نظارت و
کنترل و همچنین تعیین استراتژی و خط مشی سازمانهای بزرگ تحقیقاتی، صنعتی و خدماتی و وزارتخانه های

مربوطه  
۷.آشنائی به معامالت بازرگانی و قراردادهای خارجی و داخلی و امور انتقال تکنولوژی در امر خر�د و صادرات و

نحوه همکاری بین المللی 
۸.دارای تجربه در امر عمران و مهندسی  

۹.در�افت نشان درجه ۳ کار و تولید از دولت  
۱۰.مدیر نمونه وزارت دفاع در سومین جشنواره شهید رجائی 

کسب کرسی وزارت دفاع در دولت نهم و وزارت کشور در دولت دهم 

مصطفی محمد نجار در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۸۴ از سوی محمود احمدی نژادبرای تصدی  وزارت دفاع و �شتیبانی
نیروهای مسلح به مجلس معرفی شد و �س از رای اعتماد مجلس تا�ا�ان دولت نهم در �ست خود باقی ماند. 

همچنین نجار در دولت دهم گز�نه پیشنهادی محمود احمدی نژاد برای وزارت کشور بود که با ۱۸۲ رأی موافق،
۷۵ رأی مخالف و ۲۵ رأی ممتنع از مجلس رأی اعتماد گرفت و راهی ساختمان وزارت کشور در میدان فاطمی

شد. 

از جمله مهم ترین افتخارات نجار، در�افت نشان درجه ۳ کار و تولید از دولت و آشنایی به معامالت بازرگانی و
قراردادهای خارجی و داخلی و امور انتقال تکنولوژی در امر خر�د و صادرات و نحوه همکاری بین المللی است که

در رزومه وی قید شده اما هیچ ارتباطی به کرسی وزارت کشور ندارد. 

نخستین گمانه ها در مورد انتصاب وی به عنوان وزیر کشور دولت دهم زمانی مطرح شد که او با کت و شلوار
در مراسم تحلیف احمدی      نژاد در مجلس ظاهر شد. 

این درحالی است که سردار احمدی مقدم و د�گر مقامات نظامی همچنان با یونیفورم نظامی خود در این مراسم
حضور �افته بودند. 

اما لباس غیرنظامی نجار، نشانه هایی از خروج او از وزارت دفاع و عز�متش به �ک �ست غیر نظامی بود. 
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