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تالش متعهدانه، پشتکار، شجاعت و صداقت در رفتار و کردار 
از عواملی هستند که اشخاص را در هر شغل و مسئولیتی که 

باشند شاخص و برجسته می کند. 
شادروان امیرسرتیپ منوچهر نجفدری از جمله افرادی بود 
که در طول خدمت طوالنی انتظامی خود در میان فرماندهان 
عالی، همکاران و نیروهای تحت امرش به این صفات شناخته 
می شد. آنچه از نگاه به روند خدمتی او جلب توجه می کند 
خستگی ناپذیری،  هوشمندی،  قاطعیت،  هماهنگی،  قدرت 
عمل خالصانه و رفتار صادقانه وی در مدیریت و فرماندهی 
مدبرانه اوست. حضورش در »ستاد عملیات اروند« و »عملیات 
آبادان - ماهشهر« در مواجهه با نیروهای صدام بی باکانه و 
خاطره انگیز و اقداماتش در مصاف با سواداگران مرگ و اشرار 
قاطع،  همواره  کشور  غرب  شمال  و  شرق  در  ضدانقالب  و 

کوبنده و پیروزمند بود.
خدمتی  و  اصلی  مسائل  بر  را  فرعی  موضوعات  هیچگاه 
ترجیح نمی داد و همه آنانی که او را می شناختند بر این امر 
صحه می گذارند. امیر نجفدری خاطرات دوران خدمت خود 

 هماهنگی انجام ۳۸ جلسه مصاحبه با ۱۱ نفر از فرماندهان 
برای  نتایج  ارائه  و  مقدس  دفاع  موزه  باغ  در  ژاندارمری 

پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا.
یگان های  به  مربوط  عملیات  و  واقعه  مستندسازی ۱۱   
ژاندارمری نظیر: سقوط و راه اندازی پاسگاه درۀ قطور، توسط 
تپه  گوک  و  دارلگ  عملیات  تاجدینی/  بازنشسته  سرهنگ 
  / نجفدری  منوچهر  بازنشسته  سرتیپ  امیر  توسط  مهاباد، 
پدافند 6روزه منتهی به عملیات مرصاد، توسط امیر سرتیپ 
آبادان،  پدافند جزیره   / اصالنزاده  بازنشسته محمدعلی  دوم 
 / حق جو  غالمحسین  بازنشسته  دوم  سرتیپ  امیر  توسط 
قرارگاه اروند، توسط امیر سرتیپ بازنشسته منوچهر نجفدری / 
اجرای عملیات تک و استقرار در گردنه شیخ، توسط سرهنگ 
ارتفاعات  آزادسازی  و  عملیات تصرف   / تاجدینی  بازنشسته 
 / جبارپور  محمدعلی  بازنشسته  سرهنگ  توسط  سیرداغی، 
نبرد سکانیان)پیرانشهر آغ(، توسط امیر سرتیپ دوم بازنشسته 
صادق شقاقی آذر / عملیات آزادسازی سوسنگرد / عملیات 
تأمین  در  ایران  اسالمی  ژاندارمری جمهوری  نقش   / کوت 
و  نقشه ها  تهیه  و  مناطق غرب کشور  روستا های  و  جاده ها 

کالکهای متعدد برای دیجیتالی شدن آن ها.
فرماندهان  از  نفر   9۸ اسامی  فهرست  تنظیم  و  تهیه   

یگان های عملیاتی دوران دفاع مقدس تا رده گردان.
 تهیه فهرست مشخصات ۱2 نفر از شهدای شاخص ژاندارمری 
جمهوری اسالمی ایران در عرصه دفاع مقدس و نظم و امنیت 

انتشار داد که حاوی تجربه های  را تنظیم و در قالب کتاب 
دوران  خدمات  تا  نیافت  فرصت  لیکن  است  گرانسنگ 
با کانون را به  بانشاط خود  بازنشستگی و همکاری فعال و 

رشته تحریر درآورد.
امیر نجفدری از ابتدا با رویی گشاده دعوت کانون بازنشستگان 
ناجا را برای همکاری پذیرفت و مستمرا از تالش های کانون 
ابراز مسرت می کرد و به علت عالقه وافر به کانون و نقش 
خدمتگزاری آن به اعضای محترم؛ معموال اصرار بر نصب و 

استفاده از نشان کانون بر روی لباس خود داشت.
در  ژاندارمری  نقش  تدوین  راهبری  کمیته  ریاست  ایشان 
عرصه دفاع مقدس و نظم و امنیت در کانون را برعهده داشت 
و با داشتن بیش از ۸0 سال سن، این کمیته را به شایسته ترین 
نحو و با نظمی دقیق اداره کرد و توانست با همکاری اعضای 
محترم این کمیته در این راستا نیز خدمات با ارزشی را برجای 

گذارد که از جمله آنها به:
 برگزاری ۱2۸ جلسه کمیته راهبری در قالب 6 کارگروه و 

۳5۳2 نفر ساعت کار بررسی و تدوین 

داخلی و مسافرت های استانی می توان اشاره کرد.
آثار را در موزه  بتوانیم این  امیدواریم که در آینده نزدیک 

انقالب اسالمی و دفاع مقدس مشاهده کنیم. 
پیوست  الهی  لقاء  به  و  رفت  ما  میان  از  نجفدری  امیر 
فرماندهان عالی و کارکنان نیروهای مسلح اعم از ارتش 
روحانیت  کشوری،  مسئولین  انتظامی،  نیروی  و  سپاه  و 
معزز، همرزمانش و جمعیت کثیری از پیشکسوتان برای 
خدمتگزار  پیشکسوت  این  به  ارج گذاری  و  قدرشناسی 
و  تشییع  در مراسم  اندوهگین  قلبی  و  با حضور خالصانه 
خاکسپاری و ترحیم، به احسن وجه انجام وظیفه کردند و 
نیروی انتظامی نیز در راستای تحقق رهنمودهای فرمانده 
خامنه ای  امام  آیت اهلل العظمی  حضرت  قوا  کل  معظم 
مدظله العالی برای تکریم این پیشکسوت گرانمایه حضوری 

فعال و مسئوالنه داشت.
کانون بازنشستگان ناجا در آستانه چهلمین روز درگذشت امیر 
نجفدری یاد و خاطره و نیز خدمات شایسته و امنیت آفرین آن 
مرحوم به میهن اسالمی را گرامی داشته و با تقدیم این ویژه نامه 
خدمت و تالش متعهدانه همه پیشکسوتان عرصه دفاع مقدس 

و نظم و امنیت را ارج می نهد. روحش شاد

رئیس کانون بازنشستگان ناجا و 
مدیر مسئول ماهنامه آئینه

مصطفی مکاوی پور

رئیس کانون بازنشستگان ناجا:

هیچگاه موضوعات فرعی را بر مسائل 
اصلی و خدمتی ترجیح نمی داد

دیباچه
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 ۱۳09 سال  اسفند   20 در  نجفدری  منوچهر  سرتیپ  امیر 
شمسی متولد و پس از گذراندن دوران کودکی و پایان مقطع 
افسری  دانشکده  وارد  در مهرماه ۱۳۳0  دبیرستان،  و  ابتدایی 
نیروی زمینی ارتش شد و در سال ۱۳۳۳ با اخذ مدرک لیسانس 

در رشته علوم اجتماعی به درجه ستوان دومی مفتخر گردید.
ایشان پس از گذراندن دوره مقدماتی پیاده، در سال ۱۳۳4 
و  استان سیستان  در  مستقل خاش  تیپ  به  تقسیم  در طرح 
شد  اعزام  کشور  به  خدمت  و  وظیفه  انجام  برای  بلوچستان 
که  کرد؛  ازدواج  اردیبهشت سال ۱۳۳۸  در  بعد  و چهار سال 

ماحصل آن چهار فرزند)یک پسر و ۳دختر( است.
در سال ۱۳57 - ۱۳5۸ و همزمان با پیروزی انقالب شکوهمند 
دوره  نجفدری  منوچهر  جانباز  سرتیپ  امیر  مرحوم  اسالمی، 
فرماندهی و ستاد)دافوس( را با درجه سرهنگی گذراند و پس از 

اخذ مدرک فوق لیسانس در رشته علوم استراتژیک به فرماندهی 
ناحیه ژاندارمری سیستان و بلوچستان منصوب شد.

سرتیپ نجفدری درباره خدمت خود پس از پیروزی انقالب 
اسالمی می گوید: ».. بعد از انقالب با جان و دل آمادگی خودم 
را برای خدمت به این نظام مقدس و انقالب اسالمی اعالم 
داشتم و بیش از آنچه لیاقت و استعداد داشته باشم و خدمت 
جمهوری  مقدس  نظام  مسئولین  توجه  مورد  باشم،  کرده 
اسالمی قرار گرفتم. چندین مرتبه به حضور حضرت امام)ره( 
شرفیاب شدم و همین طور مورد عنایت مقام معظم رهبری 
رده های  طور  همین  و  عزیز  خامنه ای  امام  آیت اهلل العظمی 

بعدی قرار گرفتم.«
در این دوره مرحوم امیر نجفدری در مبارزه با قاچاقچیان 
موادمخدر و اشرار مسلح همراه با دالورمردان انتظامی؛ تالش 

مختصری از زندگینامه امیر سرتیپ جانباز 
منوچهر نجفدری

سال  در  آنکه  تا  داشت  مستمری  موفقیت های  و  بی وقفه 
۱۳60 به جانشینی فرماندهی ژاندارمری سابق منصوب و در 
ستاد عملیات اروند و نیز فرماندهی عملیات آبادان   ماهشهر و 
جبهه های شمال غرب کشور به صورت شایانی ایفای نقش 
فرمانده  تعیین  تا  را  ژاندارمری  نیز سرپرستی  مدتی  و  کرد 
در مسئولیت  آن همچنان  از  و پس  بر عهده گرفت  جدید 
بود.  مشغول  خدمتگزاری  به  ژاندارمری  فرمانده  جانشینی 
بعد از این دوره سرشار از موفقیت، در سال ۱۳62 به افتخار 

بازنشستگی نائل آمد. 
نجفدری  امیر  کشور،  شرق  در  شرارت ها  افزایش  دنبال  به 
در سال 6۳ به خدمت اعاده و به فرماندهی ناحیه ژاندارمری 
سیستان و بلوچستان منصوب و آرامش را در منطقه برقرار کرد. 
همزمان با تشکیل نیروی انتظامی با ادغام نیروهای سه گانه 

ژاندارمری، شهربانی و کمیته انقالب اسالمی، در اواخر سال 69 
به تهران منتقل و به عنوان رئیس هیئت مشاورین فرماندهی 

ناجا به خدمت اشتغال پیدا کرد.
از چهل سال خدمت  بیش  با  پرتالش  و  امیر سرافراز  این 
شبانه روزی؛ در خرداد ماه سال۱۳7۱ در همان سمت ریاست 
هیئت مشاورین فرماندهی ناجا در محل سازمانی سپهبدی به 

افتخار بازنشستگی نائل شد.
وی در طول دوران بازنشستگی همواره نسبت به بازنشستگان 
همکاری  در  و  می کرد  مسئولیت  احساس  سابق  همکاران  و 
نقش  تدوین  راهبری  کمیته  مدیریت  در  ویژه  به  کانون  با 
مقدس،  دفاع  عرصه  و  امنیت  و  نظم  عرصه  در  ژاندارمری 

خدمات قابل توجهی داشت.
روحش شاد و یادش گرامی
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فرمانده محترم نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

با اهداء سالم؛
عروج ملکوتی امیر دالور، والیت مدار، مخلص و ایثارگر اسالم سرتیپ منوچهر نجفدری  را که عمر پر برکت خود را در راه  
خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، امنیت و آرامش ایران اسالمی صرف کردند، به حضور حضرت ولی عصر)عج( 
و نایب بر حق ایشان مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای)مدظله العالی( ، خانواده 
محترم آن امیر سرافراز و تمام پیشکسوتان و سبز پوشان نیروی انتظامی جمهوری اسالمی  ایران تسلیت عرض نموده و از 
خداوند متعال برای این  فرمانده دالور علو درجات و افتخار همنشینی با ساالر و سرور شهیدان  حضرت ابا عبداهلل الحسین )ع( 

و برای خانواده معزز و محترم و دوستان و همرزمان این مرحوم صبر جزیل آرزو می نمایم.

پیام تسلیت سرلشکر باقری 
در پی درگذشت امیر سرتیپ نجفدری

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
 سر لشکر پاسدار محمد باقری

ریاست محترم دفتر فرماندهی کل قوا طی نامه شماره 50/9۸64۸/ف ک   96/۸/۸ خطاب به سردار  سرتیپ حسین اشتری 
فرمانده محترم نیروی انتظامی، اعالم داشت:

خبر درگذشت امیر جانباز سرتیپ منوچهر نجفدری به استحضار فرمانده معظم کل قوا رسید و معظم له مقرر فرمودند تسلیت 
ایشان را ابالغ کنند. تسلیت معظم له توسط سردار فرمانده محترم ناجا و امیر سرتیپ سهرابی در مراسم تشییع آن مرحوم به 

خانواده محترم و همرزمانش در نیروی انتظامی ابالغ شد.

تسلیت فرمانده معظم کل قوا  مدظله العالی
به مناسبت درگذشت امیر  جانباز سرتیپ منوچهر نجفدری
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
اناهلل وانا الیه راجعون

امیر شجاع و سرافراز؛ سرتیپ جانباز بازنشسته منوچهر نجفدری که در دفاع مقدس و جبهه های حق علیه باطل و در مبارزه 
با اشرار و سوداگران مرگ، برای برقراری نظم وامنیت؛ سالیان متمادی را در خدمت به نظام مقدس اسالمی ومردم شریف، با 

تالش های جهادی و صادقانه سپری کرده بود به رحمت ایزدی پیوست و دوستان و همرزمانش را به سوگ نشاند.
این پیشکسوت گرانقدر، در ایام بازنشستگی نیز با اشتیاق و نشاط و در راستای تحقق تدبیر فرمانده معظم کل قوا نسبت به ثبت 
خاطرات دوران دفاع مقدس، به عنوان رییس کمیته راهبری تدوین نقش ژاندارمری در عرصه دفاع مقدس و نظم و امنیت، علیرغم 
شرایط خاص جسمی، سعی بلیغ و کوشش بی دریغ داشت و الگویی ماندگار از خود به جای گذارد. اجرش با خداوند تبارک و تعالی.

اینجانب ضایعه فقدان این امیر سرافراز و پیشکسوت صادق و نستوه را به فرمانده معظم کل قوا؛ پیشکسوتان و همرزمانش در 
نیروهای مسلح به ویژه نیروی انتظامی و خانواده محترم آن دالور ایثارگر، تسلیت گفته و از درگاه خداوند متعال برای بازماندگان، 

سالمتی و برای آن مرحوم غفران و رحمت واسعه الهی را مسالت دارم.

پیام رئیس کانون بازنشستگان ناجا 
به مناسبت درگذشت امیر سرافراز سرتیپ جانباز بازنشسته منوچهر نجفدری

رئیس کانون بازنشستگان نیروی انتظامی 
سرتیپ دوم پاسدار بازنشسته 

مصطفی مکاوی پور

خداحافظی فرماندهان و کارکنان نیروی انتظامی
با مرحوم امیر سرتیپ نجفدری

امیـر  پیکـر  تشـییع  مراسـم 
منوچهـر  بازنشسـته  سـرتیپ 
نجفـدری بـا حضـور جمعـی از 
و کشـوری،  مقامـات لشـکری 
انتظامـی،  نیـروی  کارکنـان 
همرزمـان و خانـواده ایشـان از 
مقابل مسـجد کمیل سـتاد ناجا 

برگـزار شـد.
در این مراسـم که با برگزاری 
مراسـم زیـارت عاشـورا آغـاز 

شـد، امیـر سـرتیپ سـهرابی 
معظـم  مقـام  نظامـی  مشـاور 
انتظامـی،  امـور  در  رهبـری 
عبـاس احمـد آخونـدی وزیـر 
سـردار  و  شهرسـازی  و  راه 
سـرتیپ اشـتری فرمانـده ناجا 
در سـخنانی به بیـان خاطراتی 
ایـن  از  و  پرداختـه  ایشـان  از 
پیشکسـوت درگذشـته تجلیـل 

کردنـد.

امیـر  ایـن  پیکـر  مراسـم،  ادامـه  در 
سـرافراز از مسـجد کمیل  با تشـریفات 
نظامـی تـا درب سـتاد ناجا تشـییع و با 
بدرقـه باشـکوه مسـئوالن و کارکنـان 
ناجـا به قطعـه صالحـان بهشـت زهرا 

یافت. انتقـال 
مراسـم  ایـن  در  اسـت  گفتنـی 
سـردار سـرتیپ اشـتری فرمانده ناجا، 
حجـت االسـالم والمسـلمین بهرامی 
سیاسـی  عقیدتـی  سـازمان  رئیـس 
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فرمانده ناجا: امیدواریم قدردان 
زحمات پیشکسوتان باشیم

سخنانی  در  نیز  انتظامی  نیروی  فرمانده 
ضمن تسلیت به مناسبت ایام سوگواری آقا 
تسلیت  همچنین  و  الحسین)ع(  عبداهلل  ابا 
اظهار  نجفدری،  سرتیپ  امیر  درگذشت 
از همه بزرگواران، مقامات لشکری  داشت: 
همکاران  و  بزرگوار  علمای   ، کشوری  و 
عزیزم که در این مراسم حضور دارند، تشکر 

می کنم.
وی تصریح کرد: فوت این برادر عزیز را 

امام  حضرت  قوا  کل  معظم  فرماندهی  به 
می گویم،  تسلیت  العالی(  خامنه ای)مدظله 
دوران  از  پس  بیشتر  را  نجفدری  امیر 
از  که  کسانی  ولی  می شناسم  مسئولیتم 
نزدیک با آن مرحوم همرزم بودند از عالقه 
و اشتیاق وی به مردم و احساس مسئولیت 
در ایجاد امنیت برای مردم می گویند و عشق 

واالیی که به مقام والیت داشتند.
سردار اشتری خاطر نشان کرد: برگزاری 
این مراسم صرفا برای احترام به مقام شامخ 
می خواهیم  بلکه  نیست  پیشکسوت  یک 
نیروی  بزرگان  و  پیشکسوتان  بگوییم 
و  نمی کنیم  و  نکرده  فراموش  را  انتظامی 
باید  و  هستیم  خدمتشان  در  توان  حد  در 
را  استفاده  نهایت  نظراتشان  و  تجربیات  از 
ببریم، این عزیزان همواره مایه افتخار برای 

میهن عزیزمان هستند.
امیدواریم  شد:  یادآور  مسئول  مقام  این 
قدردان زحمات آنها باشیم که در دوران دفاع 
مقدس، انقالب اسالمی و بحران هایی که 

المسـلمین  و  حجت االسـالم  ناجـا، 
معظـم  مقـام  دفتـر  عضـو  رحمانـی 
سـهرابی  سـرتیپ  سـردار  رهبـری، 
مشـاور مقـام معظـم رهبـری در امور 
انتظامـی، مهنـدس آخونـدی وزیر راه 
اللهـی  سـردار سـیف  و شهرسـازی، 
فرمانـده اسـبق ناجـا و معـاون دبیـر 
شـورای عالـی امنیت ملی، سـرهنگ 
بازنشسـته حسـنعلی فـروزان فرمانده 
بازنشسـته  امیـر  سـابق،  ژاندارمـری 
شـهربانی  رئیـس  صمیمـی  جلیـل 
سـلیمانی  سـرتیپ  سـردار  سـابق، 
معـاون هماهنگ کننـده ناجا، سـردار 
سـرتیپ فتحـی زاده جانشـین معـاون 
هماهنگ کننده ناجا، سـردار سـرتیپ 
رسـتگار پنـاه معـاون هماهنگ کننده 
و  حسـین)ع(  امـام  جامـع  دانشـگاه 
جانشـین مرکـز مطالعات ملـی امنیت 
پایـدار، سـردار طالیـی عضـو سـابق 
شـورای شـهر تهـران، امیـر سـرتیپ 
دیانت فـر مشـاور نظامـی فرماندهـی 
سـرتیپ  سـردار  قـوا،  کل  معظـم 
پاسـدار قربانی، سردار سـرتیپ پاسدار 
بازنشسـته  سـرتیپ  سـردار  دقیقـی، 
مصطفـی مـکاوی پـور رئیـس کانون 
بازنشسـتگان ناجـا، و جمـع کثیـری 
نیروهـای  مسـئوالن  فرماندهـان،  از 
مسـلح و کارکنـان نیـروی انتظامـی، 
پیشکسـوتان بازنشسـته و همرزمـان 

ایشـان حضـور داشـتند.

در شرق، غرب و جنوب کشور پیش آمده در 
برابر دشمن سینه ستبر کرده و تا پای جان 
را  آنان  راه  بتوانیم  اهلل  ان شاء  اند،  ایستاده 

ادامه دهیم.
در  که  عزیزانی  کرد:  بیان  اشتری  سردار 
دفاع مقدس حضور داشتند چه در کمیته های 
 ... و  ژاندارمری  انقالب اسالمی، شهربانی، 
همگی تا پای جان در برابر دشمن ایستادند 
تا از میهن عزیزمان دفاع کنند و این یکی 
از افتخارات ماست که از ۱۱9 شهید تفحص 
ژاندارمری  به  متعلق  آنان  نفر  که54  شده 
توفیق  اگر  است،  ایران  اسالمی  جمهوری 
داشته باشیم در روزهای آینده در همین ستاد 
مراسم باشکوهی برای این شهدای مظلوم و 

گرانقدر برگزار می کنیم.
تفحص  تازه  این شهدای  کرد:  بیان  وی 
و  پاتک  مورد  منطقه ای  در   67 سال  شده 
واقع  عراق  بعث  نیروهای  شیمیایی  حمله 
شدند و تا آخرین نفس مقاومت کردند، ما 
و  بداریم  گرامی  را  شهدا  یاد  همیشه  باید 
نیروی  فرمانده  کنیم.  تشکر  زحماتشان  از 
و  سروران  همه  حضور  از  گفت:  انتظامی 
عزیزان به ویژه سردار سیف اللهی در شورای 
امنیت ملی و امیر سهرابی مشاور فرماندهی 
معظم کل قوا که از مدت ها قبل پیگیر امور 
درمانی امیر نجفدری بودند و همه عزیزانی 
آوردند و همچنین مقام معظم  که تشریف 
رهبری که شفاهی پیام تسلیت دادند تشکر 
و  شهدا  راه  بتوانیم  اهلل  شاء  ان  می کنم. 

پیشکسوتان و آن مسیری که مد نظر مقام 
معظم رهبری است ادامه دهیم.

عالی ترین مقام انتظامی کشور تأکید کرد: 
که  شده  ما  نصیب  امروز  افتخار،  باالترین 
فرمانده ما مرجع تقلید و نایب امام زمان)عج( 
است ، امیدواریم بتوانیم قدردان این نعمت 

الهی باشیم که بر ما ارزانی شده است.

را به خانواده و عزیزان ایشان در نیروی 
کرد:  تصریح  گفتند،  تسلیت  انتظامی 
و  اشرار  با  مبارزه  راه  در  نجفدری  امیر 
دشمن با بی باکی و شجاعت تمام گام 
این که  از  باالتر  اجری  و چه  برداشت 
الحسین)ع(  ابا عبداهلل  ماه عزاداری  در 
و شهادت حضرت رسول اکرم)ص( به 

ندای حق لبیک گفت.
نجفدری  کرد:   بیان  سهرابی  امیر 
وی  می میرد؛  ایستاده  درخت  می گفت 
زمانی در بوکان در عملیاتی که در حال 
مبارزه با اشرار بود 6 گلوله خورد، بوکان 
درمان  فکر  به  هنوز  وی  اما  شد  آزاد 
اینکه وزیر وقت کشور آیت اهلل  تا  نبود 
معالجه  دستور  شخصا  کنی  مهدوی 
شرایط  و  حال  وخامت  دلیل  به  دادند، 
مقام  بار  دیگر  شدند.  بازنشسته  ایشان 
رئیس  زمان  آن  در  که  رهبری  معظم 
جمهور وقت بودند دستور دادند تا یک 
و  سیستان  استان  برای   قدر  فرمانده 
انتخاب شود و بدین ترتیب  بلوچستان 
۸ سال فرماندهی سیستان و بلوچستان 

را عهده دار شدند.
 مشاور نظامی مقام معظم رهبری در 
امور انتظامی ادامه داد: امیر نجفدری در 
سال 62 به علت بیماری با موافقت وزیر 
کشور وقت بازنشسته شده بود ، اما پس 
از ۱4 ماه دوباره در سال 6۳ با توجه به 
اینکه استان سیستان و بلوچستان دچار 

امیر سرتیپ سهرابی:
پیامی  در  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
درگذشت امیر نجفدری را تسلیت گفتند
امیر سرتیپ سهرابی  این مراسم،  در 
در  رهبری  معظم  مقام  نظامی  مشاور 
امور انتظامی گفت: این شکوه ، جالل، 
مجلس و هیمنه شخصیت های نظامی، 
انتظامی و کشوری، برای سرباز راستین 
والیت و مجری امر مقام شامخ والیت 

است.
حضرت  اینکه  بیان  با  سهرابی  امیر 
در  العالی(  خامنه ای)مدظله  اهلل  آیت 
امیر نجفدری  پیامی شفاهی درگذشت 
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ناامنی شده بود به فرماندهی ژاندارمری  
این استان منصوب شد و تا سال 70 در 

این منطقه خدمت کرد.
این مقام مسئول یادآور شد: همچنین 
گانه  سه  نیروهای  ادغام  از   پس 
به  بنا  شهربانی  و  کمیته  ژاندارمری، 
پیشنهاد اینجانب و تصویب وزیر کشور 
گروه  ریاست  به  نجفدری  امیر  وقت، 
انتظامی  نیروی  فرماندهی  مشاوران 
منصوب شد و سرانجام در سال ۱۳7۱ 

پس از 42 سال خدمت بازنشست شد.
وی خاطر نشان کرد: این امیر خستگی 
ناپذیر همه زندگی خود را وقف همراهی 
نیروهای انقالب ، سپاه پاسداران، کمیته 
جمهوری  شهربانی  و  اسالمی  انقالب 
اسالمی در راه دفاع از میهن گرامی کرد.
سال   هشت  گفت:  سهرابی  امیر 
از  غیر  بودم  بزرگوار  امیر  این  فرمانده 
وی  از  شجاعت  و  ایثارگری  رشادت، 
و  باشد  اشرار  با  درگیری  نشد   ، ندیدم 
نجفدری جزء نیروهای عملیاتی نباشد 
او در بست در اختیار نظام بود؛ سوگند 
می خورم یکی از بهترین فرماندهانی که 
گوش به فرمان و در خدمت نظام بود، 
نجفدری همین  درباره  است،  نجفدری 
بس که در پیام تبریک یکی از مسئوالن 
وقت که در روزنامه چاپ شد، آمده بود: 
»تیمسار نجفدری این درجه است که بر 

شانه های شما افتخار می کند«.

وزیر راه و شهرسازی: امیر 
نجفدری الگوی فداکاری و 

تواضع است
و  راه  وزیر  آخوندی  احمد  عباس 
بود  سخنرانانی  دیگر  از  شهرسازی 
بیان مطالب در  به  این مراسم  در  که 
خصوص امیر سرتیپ منوچهر نجفدری 

پرداخت.
وی گفت: امیر نجفدری برایم الگوی 
به  و همیشه  است  تواضع  و  فداکاری 

حال این مرد بزرگ غبطه می خورم. 
کرد:  تصریح  شهرسازی  و  راه  وزیر 

مرزهای  امنیت  برای  هست  خاطرم 
در  که  بازدیدی  طی  کشور  شرقی 
نیروی  فرمانده  سهرابی  امیر  خدمت 
انتظامی وقت بودم با امیر نجفدری و 

روحیه ایثارگری شان آشنا شدم..
امیر  به  داد:  ادامه  آخوندی  مهندس 
نجفدری، پیشنهاد فرماندهی ژاندارمری 
استان سیستان و بلوچستان داده شد، 
بازنشستگی آخرین  از  در حالیکه قبل 
مسئولیش جانشینی فرمانده ژاندارمری 
بود اما ایشان با تواضع این مسئولیت 

را پذیرفت.
نشان  خاطر  شهرسازی  و  راه  وزیر 
کرد: به روحیه باالی فداکاری و ایثار 
علیه  مبارزه  راه  در  بزرگوار  امیر  این 
دشمن برای دفاع از مرز و بوم غبطه 
بتوانیم  هم  ما  امیدوارم  و  می خورم 
گوشه ای از این روحیه باالی رزمندگی 

و ایثار را یاد بگیریم.

مراسم بزرگداشت امیر سرتیپ 
با  نجفدری  منوچهر  بازنشسته 
حضور جمعی از مقامات لشکری و 
کشوری، کارکنان نیروی انتظامی، 
در  ایشان  خانواده  و  همرزمان 
در  واقع  المومنین  امیر  مسجد 
بلوار مرزداران شهرک ژاندارمری 

برگزار شد.
ساعت  از  که  مراسم  این  در 
10 الی 11:۳0 صبح برگزار شد، 
فرمانده  اشتری  سرتیپ  سردار 
رئیس  شهبازی  سرلشکر  ناجا، 
فرماندهی  نظامی  مشاوران  گروه 

برگزاری مراسم بزرگداشت امیر سرتیپ سرافراز نجفدری 
در مسجد  امیرالمومنین)ع(

سردار  مسلح،  نیروهای  کل 
مقام  مشاور  سهرابی  سرتیپ 
انتظامی،  امور  در  رهبری  معظم 
فرمانده  اللهی  سیف  سردار 
دبیر شورای  معاون  و  ناجا  اسبق 
حجت االسالم  ملی،  امنیت  عالی 
دفتر  عضو  رحمانی  المسلمین  و 
محمود  رهبری،  معظم  مقام 
سردار  کشاورزی،  وزیر  حجتی 
دفتر  جانشین  زاده  ابراهیم 
قوا،  کل  معظم  فرماندهی  نظامی 
نیروی  معاون  کمند  زاده  سردار 
انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، 

امنیتی  معاون  ذوالفقاری  سردار 
سردار  کشور،  وزارت  انتظامی  و 
مصطفی مکاوی پور رئیس کانون 
ناجا، سردار طالیی  بازنشستگان 
عضو سابق شورای شهر تهران، 
حسنعلی  بازنشسته  سرهنگ 
فروزان فرمانده ژاندارمری سابق، 
سابق  استاندار  اشجع  سردار 
جمع  و  بلوچستان  و  سیستان 
مسئوالن  فرماندهان،  از  کثیری 
نیروهای مسلح و کارکنان نیروی 
بازنشسته  انتظامی، پیشکسوتان 
و همرزمان ایشان حضور داشتند.
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امیرسرتیپ  مراسم  این  در 
دکتر محمد سهرابی مشاور مقام 
انتظامی  امور  در  رهبری  معظم 
سردار  ناجا،  فرمانده  اولین  و 
سیف الهی،  رضا  دکتر  سرتیپ 
استاندار  اشجع  آقای  جناب 
بلوچستان  و  سیستان  سابق 
والمسلمین  حجت االسالم  و 
بیان  به  عبداالحد  عبدالحمید 
سرتیپ  شادروان  از  خاطراتی 
نجفدری  منوچهر  امیر  جانباز 

پرداختند. 

امیر سرتیپ دکتر محمد سهرابی:
اما  بودم.  ایشان  همرزم  هشت سال   
چنین  این  نجفدری  آقای  مجلس   چرا 
شلوغ هست و از تمام نیروهای مسلح 
حضور دارند؟ از دفتر حضرت آقا سردار 
ابراهیم زاده تشریف فرما  سرتیپ پاسدار 
شدند، رئیس حفاظت دفتر مقام معظم 

والمسلمین  حجت االسالم   رهبری 
آوردند.  آقای رمضانی تشریف  حضرت 
دیگران،  و  لشکری  از  اعم  فرماندهان 
وزرا و مسئولین مملکتی، سرداران سپاه 
سرداران  اسالمی،  انقالب  پاسداران 
کمیته انقالب اسالمی تشریک مساعی 

نمودند.
امیر  درباره  زیادی،  اشعار  االن 
نجفدری رسیده است. آقای دکتر واحد 
و  هستند  پزشکی  لوازم  متخصص  که 
بلکه  است  نبوده  هم  ایشان  زیردست 
دو  می کرده  خدمت  ناجا  بهداری  در 
نجفدری  امیر  وصف  در  شعر  صفحه 
و  خواندم  االن  من  که  بودند  سروده 
والمسلمین  حجت االسالم   گریستم، 
بیمارستان  آقای آشتیانی االن در  حاج 
و در حال عمل است با دست لرزان و 

که  فرستاده اند  نوشته ای  خط خودشان 
هر کس شنیده است منقلب شده است.  
تلگرام هایی که  تلفن هایی که می شود 
ارسال شده است، سایت ها پر است، خب 
آیا ما تکلیف نداریم که جبهه سپاس به 
درگاه حق بگذاریم و برای امام خامنه ای 
عزیز دعا کنیم که در عین گرفتاری های 
عدیدۀ مملکتی و بین المللی این سرباز 

پیرش را فراموش نمی کند. 
ساعت ۸ شب سردار به من زنگ زدند 
و مراتب تسلیت مقام معظم رهبری را 
این رهبر ماست.  ببینید  ابالغ فرمودند 
تا صد تالش و  از صفر  اشتری  سردار 
مدیریت کرده است، من چون می دانم 
چه  نیروی انتظامی  فرماندهی  که 
رئیس  به  ایشان  دارد.  گرفتاری هایی 
و  صادقی  سردار  محترمشان  دفتر 

کانون  فعال  رئیس  مکاوی پور  سردار 
که  گفتند  نیروی انتظامی  بازنشستگان 
من می آیم در دفتر شما و شما مسئولین 
را جمع کنید و برنامه ریزی کنید و من 
خودم هم می آیم و  برنامه را مدیریت 

می کنم. ایشان جلسات خود از جمله:
جلسۀ  ستادکل،  جلسه  ایالم، 
خاتم االنبیاء و همه را هماهنگ و لطف 
کردند و در این جلسات حضور یافتند. 
به ایشان عرض کردم که شما ناجا را 
زنده کردید، ناجا که می گویم ژاندارمری 
هست، شهربانی هست، کمیته انقالب 
هم  قضایی  پلیس  و  هست  اسالمی 
سردار  مریزاد  دست  می گویم  و  هست 

اشتری عزیز، اجرکم عنداهلل. 
رهبری  معظم  مقام  نظامی  دفتر  از 
به عرض سرور  خواهش می کنم حتماً 
مرادمان،  و  دلمان  محبوب  عزیزمان، 
مقام معظم رهبری برسانند و خودم هم 
تلفن خواهم کرد که سردار اشتری امر 
شما را که احترام به پیشکسوتان است، 
به  احترام  است،  رزمندگان  به  احترام 
برای  را  جوانیشان  که  هست  آن هایی 
نظام دادند، احترام به آن هایی است که 
االن تمام قد ایستاده اند و می گویند که 
حاضریم جان فشانی کنیم و جمع کثیری 
همان ها  از  دارند  حضور  اینجا  در  که 

هستند، اجرا کرده است.
همچنین فرمانده اسبق نیروی انتظامی، 

و  سیف الهی  رضا  دکتر  سرتیپ  سردار 
جناب آقای اشجع استاندار اسبق سیستان 
و بلوچستان و سردار زارعی معاون نیروی 
انسانی ناجا در این مراسم به بیان خاطراتی 

از مرحوم امیر نجفدری پرداختند.

حجت االسالم والمسلمین  آقای 
عبدالحمید عبداالحد:

مناسبت  به  محفل  و  مجلس  این 
درگذشت امیر سرافراز، سرباز رشید و شجاع 
یافتۀ مکتب نظام مقدس  تربیت  و دالور 
جمهوری اسالمی ایران که در سایه وجود 
یعنی  و خستگی ناپذیر  دلیر  و  امام شجاع 
حضرت آیت اهلل العظمی االمام خمینی)ره( 
امانت  ادای  ورزیده،  عشق  تربیت یافته، 
تن  بر  شرف  و  حریت  لباس  و  نموده 

پوشیده، انعقاد یافته است. 
این مصیبت را به محضر معظم فرمانده 
االمام  العظمی  آیت اهلل  حضرت  قوا  کل 
نیروهای  پرتوان  قوای  همه  و  خامنه ای 
ایران مخصوصًا  مسلح جمهوری اسالمی 
نیروی انتظامی  پربرکت  و  سرافراز  نیروی 
عزیز  فرزند  و  معزی  خانواده  به  بویژه 
ایشان حاج حسین نجفدری و والدۀ مجلله 
وخواهران مکرمه تسلیت و تعزیت عرض 

می نمائیم.
گل های  همه  این  میان  در  که  این  از 
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لحظه ای  که  فرموده اند  امر  ارغوان، 
مصدع اوقات رفقا و اعزه بشوم، شاید این 
در   ۱۳59 سال  از  کمترین  این  که  باشد 
ستاد ژاندارمری با این مرد بزرگ حشر و 

نشر داشته ام. 
فرماندهان  و  مسئوالن  اعزه،  بزرگان، 
امام)ره( حسینی بود،  کشوری و لشکری؛ 

پیروان خمینی حسینی هستند.
عظمت اسالم در گرو شهامت و شجاعت 
امیرسرتیپ نجفدری  است، مرحوم مغفور 

شجاع بود.
شهامت  می خواهد،  شجاعت  اسالم 

می خواهد، غیرت می خواهد.
در  پاکت  تربت  از  سر  نجفدری  امیر 
بیا  و  بردار  صالحین  قطعۀ  بهشت زهرا 
مسجد حضرت امیرالمؤمنین)ع(، بنگر اعزه 

را که چگونه تواضع و خضوع دارند.
 ۱5 مدت  این  در  من  کوتاه  عرایض 
دقیقه مجلس ترحیمی نیست، من از معاد 
صحبت نمی کنم، از قبر صحبت نمی کنم، 
پیام  یک  فقط  نمی کنم  صحبت  موت  از 
که  است  دقیقه ای  ده  بحث  خالصه من، 

آن هم شجاعت می باشد. امام زمان پیرو 
شجاع می خواهد، خمینی بت شکن نیروی 
رهبری  معظم  مقام  می خواهد،  شجاع 
نیروی شجاع می خواهد، شجاعت، غیرت، 
امانتداری  حسن خلق،  سخاوت،  شهامت، 
الزمه مردان مدعی است که بتوانند همانند 
خودشان  کم  سن  آن  در  حججی  شهید 
بتوانند جهانی را متحول نمایند و به فرموده 
شهید مطهری خون شهیدان تزریق غیرت 
و شهامت و شجاعت در افکار عمومی و 

اعتقادات بشری خواهد بود. 

و  مهربان  بسیار  برادر  سرافراز،  امیر 
اینکه  با  سهرابی  امیر  ارزش،  با  و  خلیق 
که  بودم  شاهد  من  بود،  فرمانده  خود 
شاگرد  یک  اندازه  به  نجفدری  به  نسبت 
برخورد احترام آمیز قائل بودند متقاباًل آقای 
نجفدری برای آقای سهرابی نهایت احترام 

را قائل بود.
این خیلی درخور توجه است، بزرگان یک 
ریاست  دوران  در  بشود  بازنشسته  آقایی 
جمهوری مقام معظم رهبری از او مشورت 
گرفته شود و در میان این همه شیران و 
این  کان،  این همه  قدرتمندان،  این همه 
برای  با شوکت  و  با صالبت  مردان  همه 
دفع غائله سیستان و بلوچستان چه کسی 
را انتخاب می کنند، آقای ناطق نوری رفتند 
تنها  گفتند  و  رهبری  معظم  مقام  خدمت 
قاچاقچیان  و  اشرار  با  می تواند  که  مردی 
امیر  کند  مبارزه  مرگ  سوداگران  و 

نجفدری ست. 

سرپرست  سهرابی  امیر  که  وقتی 
ژاندارمری بودند، بنده در دفتر حضرت 
امام حضور داشتم و از آن زمان ایشان 

را می شناختم.
قاطع،  فرماندهان  از  یکی  ایشان 
و  بود  خدمتگزار  واقعا  و  متدین 
هرکسی دوران خدمتش را با ایشان 
و  فداکاری  ایمان،  قاطعیت،  گذرانده 
سلحشوری او را دیده و تائید می کند. 
وجود  داشت  حضور  که  کجا  هر  در 
آفرین می شد، چون مقتدر  امنیت  او 
انتظامی  امور  به  آگاهی کامل  و  بود 

داشت. 
من در آن دوران نظر به اینکه بسیج 

حجت االسالم و المسلمین رحمانی رئیس سابق سازمان 
عقیدتی سیاسی ناجا:

هر کجا حضور داشت وجود او 
امنیت آفرین می شد

امنیت کشور داشت  نقش مهمی در 
و از نزدیک شاهد فعالیت های ایشان 
و  تشویق  در  ایشان  بود  بودم محال 
اگر سربازی  کند.  اقدامی  بیجا  تنبیه 
فداکاری می کرد دستش را می بوسید. 
حتی سربازها هم دوران خدمتشان با 

ایشان را فراموش نمی کنند. 
نیروی  در  ایشان  هم  ادغام  از  بعد 
انتظامی خدمات صادقانه ای داشت. ما 
همیشه با این امیر سرافراز در ارتباط 
بودیم و حتی من برای انتصاب افراد 
در عقیدتی سیاسی از ایشان مشورت 

می گرفتم. 
مقدس  نظام  به  خدمتگزار  افسری 

عنایت  مورد  و  اسالمی  جمهوری 
خاص مقام معظم رهبری در دوران 
بارها  بود.  ایشان  جمهوری  ریاست 
یادم هست که وقتی خدمت رهبری 
می رفتم و صحبت از آقای نجفدری 
می شد همیشه از ایشان به نیکی یاد 
می کرد. او یک فرمانده الیق و مفید 
برای انقالب اسالمی بود و تا آخرین 
نیروی  دغدغه  هم  حیاتش  لحظات 
را  ایشان  خداوند  داشت.  را  انتظامی 
رحمت کند و به بازماندگانش صبر و 
اجر عنایت فرماید.یقیناً نام ایشان به 
عنوان یکی از امیران فداکار در تاریخ 

نیروی انتظامی ثبت خواهد شد.
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شخصیت  این  درباره  نمی توانم  کم  مجال  این  در  من 
استثنایی آنگونه که باید و سزاوار است سخنی بگویم. 

انسانی فرزانه و فرهیخته که در عین بزرگی هیچ ادعایی 
نداشت، او در سربازی استثناء بود، در جنگجویی استثناء بود، 
همچنین در صداقت، درستی، پاکی، در انسانیت، در ادب و 
تربیت. او دارای هرصفت خوب انسانی که شما تصور آن را 

بکنید بود.

دست نوشته ای از
فرمانده اسبق ژاندارمری جمهوری اسالمی ایران و

فرمانده قرارگاه عملیاتی اروند،
پیشکسوت ارجمند جناب سرهنگ بازنشسته حسنعلی فروزان:

او دارای هرصفت خوب انسانی که شما تصور آن را بکنید بود
در جوانمردی، مروت و صفا استثناء بود و با این همه صفات 

واال در تواضع و فروتنی نیز استثناء بود. 
هنگام عملیات و در تعقیب دزدان و اشرار و ضد انقالب، 
همواره به ابواب جمعی خود می گفت: من به شما نمی گویم 
بحبوحه  در  بیایید.  رفتم  من  می گویم  می آیم!  من  بروید 
عملیات و زد و خورد هیچگاه روی زمین نمی خوابید. همواره 
می گفت من می خواهم ایستاده بمیرم. محال بود که کسی از 

ابواب جمعی ایشان توسط دشمن صدمه ببیند یا دستگیر شود 
و ایشان آن دشمن را رها کند؛ یا آنها را دستگیر می کرد یا 

هالک می کرد.
با اینکه بعد از انقالب و در راه برقراری امنیت داخلی کشور 
از هیچگونه جانفشانی و ایثار دریغ نمی کرد و در این راه بسیار 
گلوله خورد و صدمه دید و بارها تا سرحد شهادت رفت هیچگاه 
این  از  را جانباز منظور کنند ولی متاسفانه  او  تا  حاضر نشد 
شخصیت بزرگ، این سرباز مخلص و جان برکف جمهوری 
اسالمی ایران آنگونه که شایسته باشد تقدیر نشد. به غیر از 
نیروی انتظامی که می دانست سرتیپ نجفدری چه سرمایه و 
چه آبرویی برای آن نیرو است. دیگران نه ارتش، نه سپاه، نه 
ستاد کل و نه دولتی ها، نه قوه مقننه و نه قوه قضاییه و نه 
دیگر شخصیت های بزرگ با اینکه نجفدری را می شناختند 
همگی کم لطفی و نامهربانی کردند و حق سپاسگزاری از او 

را آنگونه که باید، بجا نیاوردند.

جمهوری اسالمی ایران شخصیتی را از دست داد که بنا به 
گفته یکی از بزرگان؛ نجفدری، آن اولی بود که با دومی خود 
بسیار فاصله داشت. رادیو و تلویزیون هم درباره ایشان ظلم 

کرد و این بسیار تاسف انگیز است.
شرح این هجران و این خون جگر

این زمان بگذار تا وقت دگر
تدبیر  امید،  برای آگاهی دولت  به ذکر است و  اینجا الزم 
منوچهر  ماهانه سرتیپ  یادآور شد که حقوق  باید  اعتدال  و 
نجفدری با 47 سال سابقه خدمت و با آن همه جانفشانی ها 
در راه جمهوری اسالمی ایران از حقوق یک سرهنگ که نه 
در جنگ بود و نه در مبارزه با ضد انقالب، اشرار، قاچاقچیان و 
سارقان شرکت داشته، نه بر نیرویی و واحدی فرماندهی کرده 
و فقط صبح به اداره رفته و بعدازظهر به منزل بازگشته )و ما 
به آن نمی گوییم خدمت( تنها به این دلیل که بعد از سال ۸5 

بازنشسته شده بسیار کمتر است.
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امیر سـرتیپ نجفـدری از فرماندهان 
بـه نـام و از هر جهـت در بین نیروهای 

انتظامی سـرآمد بود.
شـجاعت ایشـان، اخالق و جسـارت 
باکـی،  بـی  پاکدسـتی،  عملیاتـی، 
نظیـری  بـی  مدیریـت  و  فرماندهـی 

داشـت.
من از سـال 52 ایشـان را می شناسم. 
هرکجـا بـود یـک الگـوی بی مثـال از 
سـرباز عرصه نظم و امنیت به حسـاب 
از کشـور  منطقـه ای  هـر  در  می آمـد. 
مشـکل امنیتـی پیـش می آمد ایشـان 

امیر سرتیپ دوم هاشم غرقی:

یک الگوی بی نظیر از سرباز عرصه نظم و امنیت بود
نظـم  برقرارکـردن  بـرای  اول  گزینـه 
و امنیـت از طـرف مقامـات فراخوانـده 
می شـد.  بـه عقیـده مـن کمتر کسـی 
را می تـوان نـام بـرد کـه از ایـن امیـر 
تـر و  تـر و صـادق  سـرافراز، شـجاع 

باشـد.  الگوتر 
زمانـی که غرب کشـور آلوده مسـائل 
ضدانقـالب بـود، امیـر نجفـدری بارها 
در منطقـه حضور یافت و رشـادت های 
ایشـان زبانـزد بـود. در میـدان رزم و 
بـود،  بی نظیـر  مدیریتـی  پسـت های 
درب اتاقـش بـه روی همـه بـاز بـود. 

الگـوی پاکـی و صراحـت بـود. ظاهر و 
باطنـش یکـی بود. 

از نکات بسـیار زیبا در پرونده ایشـان 
آنکـه تـا آخریـن لحظـات زندگـی هم 
 ۳ بـود.  انتظامـی  نیـروی  خدمـت  در 
سـالی بود ایشـان کمیته راهبری نقش 
ژاندارمـری در عرصـه دفـاع مقـدس و 
عرصـه نظـم و امنیـت را بـرای ثبت و 
ضبـط عملیات های ژاندارمـری هدایت 
هـم  هفتـه  آخریـن  تـا  و  می کردنـد 

داشـتند.  حضور 
خدا روحش را شاد کند.

دوران  از  را  نجفـدری  امیـر  مـن 
دانشـگاه افسری می شـناختم. ایشان 
هـم دوره اِی برادر من بودنـد و با هم 

رفـت و آمـد خانوادگی داشـتیم. 
در دوران خدمـت نیـز ۱5 سـال در 
معیت ایشـان بودم. اولین بار ایشـان 

را در قصرشـیرین مالقـات کردم.
 بعـد از آن بـه سردشـت، ارومیه و 
تهـران آمد. بعـد از پیـروزی انقالب 
نیـز بـه سیسـتان و بلوچسـتان آمـد 
بـود.  اسـتان  ایـن  در  سـال  و۱0 
بلوچسـتان  شـیر  او  بـه  آنجـا  در 

بسـیارالیق،  افسـری  می گفتیـم. 
بـا  بسـیار  و  بـود  پـاک  و  با ایمـان 

می کـرد.  خدمـت  قـدرت 
بـه خاطـر دارم یـک روز بـه مـا 
قاچاقچـی  تعـدادی  دادنـد  اطـالع 
در کوه هـای نگـور هسـتند. مـا بـه 
سـمت منطقه حرکـت کردیم و پس 
از محاصـره، بـه اندازه یـک هواپیما 
۳۳0 سـیگار قاچـاق کشـف کردیم. 
قاچاقچیـان که ضربه سـنگینی از 
ایـن حادثه خـورده بودنـد، 2 میلیون 
تومـان به آقـای نجفدری پیشـنهاد 

رشـوه دادنـد. ایـن مبلـغ در دهه 50 
زندگـی یـک نفـر را بـه طـور کامل 
قبـول  ایشـان  امـا  مـی داد.  تغییـر 

. د نکر
شناسـی  وظیفـه  خصـوص  در 
ایشـان نیـز همین بس کـه در طول 
دوران خدمت در اسـتان سیسـتان و 
بلوچسـتان، بـه نـدرت بـرای دیـدن 
و  می رفـت  تهـران  بـه  خانـواده 
همـواره در منطقـه حاضر بود و حتی 
بعضا بـا اصرار همکاران 4۸ سـاعت 

بـه مرخصـی می رفـت.

امیر سرتیپ اسالمی معاون عملیاتی ژاندارمری:

امیر نجفدری انسان وظیفه شناسی بود
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گفتگو با جناب آقای اشجع استاندار اسبق سیستان و بلوچستان:

بهترین و هماهنگ ترین مسئول امنیتی استان
مهمترین ویژگی های اخالقی امیر نجفدری چه بود؟

قلم عاجز است از بیان ویژگی های اخالقی امیری که تمایالت 
شخصی خود را فدای انجام وظیفه نموده است.

آشنایی من با امیر اولین بار در سال 5۸ در کسوت فرماندهی سپاه 
استان بوده و برخورد متعهدانه، صادقانه و مدبرانه ایشان، تصویری 

واقعی از نیروی انتظامی در ذهن من بر جای گذاشت.
در دور دوم مسئولیتم در استان بعنوان استاندار که با امیر همکاری 
داشتم شاید بتوان ادعا کرد بهترین و هماهنگ ترین مسئولین امنیتی 
در استان حضور داشتند که عبارت بود از امیر نجفدری، سردار جاهد 
آقای   انقالب اسالمی(،  آقا حسینیان )دادستان  )فرمانده سپاه(، حاج 
راشد )اطالعات(، امیر ریسمانچیان )شهربانی(، حاج آقای قربانی حاکم 
شرع و مرحوم حاج آقای عبادی نماینده ولی فقیه در استان و امام 

جمعه زاهدان.
این فضا باعث شد هرکسی شخصیت خود را در محفل خوبان نشان 
دهد که جا دارد از همه آنها به نیکی یاد کنم.  در پاسخ به سواالت شما 
سعی می کنم تا آنجا که میسر بوده و توانسته ام دیدگاه و نظر اعضای 
شورای استان مذکور را که در آن زمان با بنده همکار بودند اخذ کنم، 

آن نقطه نظرها را نیز بیان کنم. 
رابطه عاطفی خاصی بین بنده و ایشان وجود داشت؛ صادق بودن، 
قاطع بودن، رک بودن، تواضع و صمیمیت، تالش وافر، نظم و انضباط، 

اشرار به ماشین عبوری حمله نموده و کلیه افراد آن ماشین را به شهادت 
می رسانند. به مجرد اطالع امیر نجفدری از موضوع، فوراً معاون عملیاتی 
خود را بازداشت می کند که چرا اشرار با تو کاری نداشتند. نمونه دوم 
اینکه: سربازی که در گلوگاه مستقر بود، با زیرکی متوجه جاسازی مواد 
مخدر در ماشین سواری عبوری شده و محل جاسازی را کشف میکند. 
ایشان )امیر( بجز تشویقات استانی، برای این سرباز از مرکز تقاضای 
یک درجه ارشدیت کردند. سوم اینکه، در همه حاالت مقید به رعایت 

سلسله مراتب فرماندهی بودند.
یک روز در دفتر محل کمیته انقالب اسالمی به اتفاق  جمعی از 
می دادیم.  قرار  بحث  مورد  را  امنیتی  مباحث  جلسه ای  در  همکاران 
آجودان ایشان گفتند از ستاد ژاندارمری، تماس گرفته و گفته اند که 
امیر سهرابی فرمانده ژاندارمری با فرمانده ناحیه کار دارند، امیر نجفدری 
از دفتر و محل جلسه با تیمسار سهرابی تماس گرفتند؛ از ابتدای مکالمه 
تا انتها شاهد بودیم که آقای نجفدری از ابتدای مکالمه تلفنی تا پایان 
آن به صورت خبردار ایستاده بود. بعد از مکالمه از او پرسیده شد که چرا 
شما از ابتدا تا انتها خبردار بودید؟ در پاسخ فرمود؛ چه در غیاب و چه در 
حضور، فرمانده قابل احترام است و این درسی بزرگ از نظم و احترام به 

سلسله مراتب برای تمامی حاضرین بود.
به ضرس قاطع می توان ادعا کرد که نیروی انتظامی فرزندی را از 
دست داد که پر کردن جای ایشان بعید بنظر می رسد. ایشان با همه 
وجود خود را خادم تمام وقت جمهوری اسالمی ایران می دانست و 

عمل می کرد. روحش شاد
از  پس  ریسمانچیان:  بازنشسته  دوم  سرتیپ  امیر 
بازنشستگی که مجّددا دعوت به خدمت شدند، بیست و چهار ساعته 
بازدید  یا در حال  از خانواده، در مقر فرماندهی حضور داشته  و دور 
حوادث  محل  در  دفعات  به  و  بودند  تابعه  یگان های  از  و سرکشی 
حاضرشده و هدایت عملیات را با هدف دستگیری و سرکوب اشرار و 

متجاوزین شخصاً عهده دار می شدند.
به  مراتب  سلسه  نوروزی:  بهرام  پاسدار  سرتیپ  سردار 

فرماندهی  در  جدیت  پذیری،  ماموریت  فداکاری،  و  ایثار  پرکاری، 
ویژگی های اخالقی ایشان بود. علی رغم جانباز بودن هرگز جانبازی 
خود را اظهار نمی کرد و با اینکه فرماندهی ژاندارمری وقت پیگیر ثبت 

جانبازی ایشان بود، این موضوع را نپذیرفت. 
احساس  ریسمانچیان:  بازنشسته  دوم  سرتیپ  امیر 
مسئولیت)تعهد(، ایمان و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران، سلحشوری، قاطعیت، صداقت، پاکدستی، حمّیت قسمتی، دفاع 
از حقوق پرسنل تحت امر خاصه سربازان وظیفه  و رفتار پدرانه توأم با 
مهربانی با آنها، برخورد قاطع و در عین حال آموزنده با پرسنل متخلف، 
هماهنگی در تعامالت سازمانی، صراحت در کالم و اظهارنظرهای 
کارشناسانه و قاطع ایشان در امور امنیتی و انتظامی را می توان به عنوان 

چکیده ای از ویژگی های اخالقی آن امیر بزرگوار بر شمرد. 
سردار سرتیپ پاسدار بهرام نوروزی: با فراد خدوم بسیار 
خوش برخورد و با افراد متقلب بشدت برخورد می کرد. در امورات امنیتی 

و کاری بسیار کوشا و در مأموریت پیش قدم بود.
و  فرماندهی  در  نجفدری  امیر  ویژگی های  مهمترین 

مدیریت چه بود؟
سه نمونه از ویژگی های ایشان را مختصرا ذکر می کنم. اول: قاطع 
بودن در مقابل پرسنل خاطی و کم کار، بعنوان نمونه؛ معاون عملیات 
ایشان از زاهدان عازم خاض بوده بعد از عبور او که کمین کرده بودند، 

صورت دقیق رعایت می کرد.
فرماندهان  دیگر  از  را  نجفدری  امیر  خصوصیتی،  چه 

متفاوت کرده بود؟
جناب آقای راشد: تالش زیاد، دلسوزی، اخالص، همراهی با 
از دیگران  را  او  نیروها، پیشگامی در ماموریت های سخت و دشوار 

متمایز کرده بود.
امور  در  جدیت  نوروزی:  بهرام  پاسدار  سرتیپ  سردار 
از  افسران و کارکنان خدوم و پرتالش  از حقوق  فرماندهی و دفاع 

خصوصیات متفاوت او با دیگران بود.
همواره  ریسمانچیان:  بازنشسته  دوم  سرتیپ  امیر 
مسئولیت پذیری و واکنش شجاعانه در مقابل حوادث به ویژه تجاوزات 

مرزی، سرلوحه عمل مدیریت و فرماندهی آن مرحوم بود.
هماهنگی و تعامل امیر نجفدری را با سازمان های متناظر 

و مسئولین چگونه ارزیابی می کنید؟
جناب آقای راشد: علیرغم وجود فضای متفاوت کاری و سن 
باال با همه سازمان های سیاسی، امنیتی، نظامی همکاری بسیار خوب 

و دلسوزانه داشت.
سردار سرتیپ پاسدار بهرام نوروزی: 

)خوزستان،  دفاع مقدس  دوران  در  هماهنگ  فرماندهان  از  یکی 
کردستان و سیستان وبلوچستان( بود که با صداقت و تعهد انجام وظیفه 
می کرد، علی رغم جانبازی خدمت را به امور شخصی خود ترجیح می داد.

بهترین خاطره ای که از لحاظ شخصیتی و اخالقی یا در 
حوزه عملیاتی و نظم و امنیت از ایشان دارید چیست؟

جناب آقای راشد: 
فرماندهی بود که با سن باال به خدمت برگشته و در دورترین نقطه 
کشور خدمت می کرد و علیرغم داشتن همه امکانات، کمترین میزان 
استراحت را داشته و خودش تمام کارهای شخصی اش را انجام می داد 
و حتی در اطاق استراحت فرماندهی ساعت ۱2 شب لباس هایش را 

می شست و از سربازان کادر و وظیفه هیچ توقعی نداشت و ...
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عرصه  در  نجفدری  امیر  ویژگی  مهمترین 
را  ایشان  مقبولیت  و  بود  چه  انتظامی  خدمت 

ناشی از کدام ویژگی می دانید؟
میهن دوستی، صداقت، قدرشناسی از پرسنل خدوم و 
درستکار، پشتکار و احساس مسئولیت جهت حضور در 
تمام ماموریت ها از ویژگی های ایشان بود و مقبولیتشان 
از  جلوتر  و  شجاعانه  همیشه  که  بود  این  از  ناشی 
نیروهایش در درگیري ها حضور داشت و فرمانده پشت 

میز نبود.

در  ایشان  اخالقی  صفت  و  خصلت  بهترین 
مدیریت خانواده چه بود؟

را  ایشان  فاصله  با  و  کم  خیلی  که  خدمت  دوران  در 
مي دیدیم چون خدمت برای ایجاد امنیت را به حضور در 
خانه ترجیح مي دادند اما خوشرویي و سالمت و صداقت 
ایشان که مورد قبول همه مي باشد باعث شد تا ما فرزندان 

هم به راه درست قدم بگذاریم.
چه  به  عمدتاً  ایشان  نشستگی  باز  از  پس 

فعالیت هایی عالقه نشان می دادند؟

گفت و گو با جناب آقای مهندس حسین نجفدری، فرزند امیر سرتیپ نجفدری:

در سال های اخیر به حضور در کانون بازنشستگان و 
مراسم مربوط به نیرو عالقه داشتند

عالوه بر مطالعه، پیاده روی، حضور در جمع دوستان و 
تألیف کتاب خاطرات، در سال های اخیر به حضور در کانون 

بازنشستگان و مراسم مربوط به نیرو عالقه داشتند.
کانون  و  فرماندهان  همکاران،  برخورد 
بازنشستگی  از  ایشان پس  با  را  بازنشستگان 

چگونه ارزیابی می کنید؟
باعث  توجهات  این  که  بزرگوارانه  و  قدرشناسانه  بسیار 
حضور  از  بعد  همیشه  و  بود  ایشان  امتنان  و  خرسندی 
و  آقایان  برخورد  از حسن  روز  تا چند  مربوطه  مراسم  در 

مسئوالن با رضایت صحبت مي کردند.
آیا  ترحیم  و  تشییع  مراسم  در  شما  نظر  به 
مورد  بود  ایشان  منزلت  شایسته  که  آنگونه 

تکریم و قدرشناسی واقع شدند؟
ناجا، سپاه و  تمام فرماندهان و پرسنل  از  ضمن تشکر 
ارتش که در تمام مدت بیمارستان یار و یاور ما بودند و 
تشکر ویژه از دفتر مقام معظم رهبری، سردار باقری و دفتر 
ایشان، جناب سردار اشتری فرماندهی معظم ناجا و پرسنل 
شریف و قدردان نیرو، امیر سرتیپ دکتر سهرابی، سردار 
مکاوی پور و کارکنان محترم کانون و دیگر ارگانها که از 

جمیع جهات قبل و بعداز این اتفاق یار و مددکار خانواده ما 
بودند. دستبوسی و ابراز تشکر دارم بابت زحمات برگزاری 
مراسم تشییع، تدفین و ترحیم با نهایت بزرگی و ابهت و 
نظم که چنین قدر شناسی باعث افتخار و تسالی ما در غم 

از دست دادن پدرمان بود.
با  خاصی  سخن  یا  خاطره  چنانچه  پایان  در 
همکاران ودوستان قدیم ایشان دارید بفرمایید؟
خاطرات زیاد است و در درگیري های ارومیه که منجر 
به شهادت تعدادی از پرسنل و تیر خوردن و مجروح شدن 
که  مي کردند  تعریف  دوستانش  ایشان شد  از جمله  بقیه 
در  ایشان  نشو  بلند  و  بگیر  پناه  مي گفتیم  وی  به  هرچه 
زمان درگیری جهت بهتر دیدن مي ایستاد و میگفت سرباز 

ایستاده مي میرد. 
روحش شاد
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مزارش  کنار  در  وقتی  پیش  روز  چند 
ای  گفتم؛   جمله  یک  فقط  نشستم 
کاش تو آنقدر خوب نبودی، دل همه را 
سوزاندی. نسرین پرویزی یار دیرین امیر 
نجفدری است که از سال ۱۳۳7 همواره 
در سختی ها و مشکالت، شادی و غم، 
نزدیک  از  و  داشت  حضور  رنج  و  درد 
اخالقی،  پنهان  و  پیدا  زوایای  شاهد 
او  از  بود.  ایشان  و...  مدیریتی  رفتاری، 
نجفدری  امیر  با  زندگی  خصوص  در 
پرسیدم، گفت: وقتی ازدواج کردیم اولین 
که  بود  این  گفت  من  به  که  جمله ای 
باشی، خانه  نمیخواهم آشپز خوبی  من 
درجه  کدبانوی  کنی،  مرتب  خوب  را 
یک باشی اما می خواهم شرف و حرمت 

لباس مرا حفظ کنی.
وجه  هیچ  به  بود  اینگونه  هم  واقعاً 
منزل  امور  در  دخالتی  زندگی  طول  در 

گفتگو با نسرین پرویزی همسر امیر نجفدری

 برای من یک آدم
بی تکرار است

تمام  و  نمی گرفت  بهانه ای  نداشت. 
اما  بود  آرامش در منزل  تالشش حفظ 
در کنارش عاشق خدمت و لباس بود. در 
تمام دنیا هیچ چیز به اندازه حرمت لباس 

برایش اهمیت نداشت.
به خانواده بسیار اهمیت می داد

که  بلوچستان  و  سیستان  بجز  من 
بودم  مجبور  و  بودند  بزرگ شده  بچه ها 
در تهران بمانم در همه شهرهای مرزی 
همراه ایشان بودم. ایشان همیشه تاکید 
می کردند که وقتی مرا به یک شهر مرزی 
می برد باید در آرامش و آسایش باشم و 
ایشان  از حقوق  نیمی  اولین موردی که 
برای آن صرف می شد همین موضوع بود.
حرمت زیادی برای کارکنانش 

قائل بود
وقتی به شهری منتقل می شد قبل از 
آنکه وضعیت ما مشخص شود به سمت 

از نظر اخالقی او را نمی پسندید. وقتی 
موضوع تا آنجا پیش رفت که در دورهمی 
ایشان تاکید کرد  همراهان فرماندهان، 
که نه همسر این آقا را در خانه دعوت 
کن و نه در مراسم های آنها شرکت کن. 
نمی دانستم علت چیست. اما یک روز در 
یک مراسم جشن خانوادگی که فرمانده 
ناحیه نیز در قصر شیرین حضور داشت، 
درگیری  ساواک  رئیس  و  همسرم  بین 
پیش آمد و ایشان دو سیلی محکم به 
بلند  خانم  گفت  من  به  و  زد  او  گوش 
کردی.  اینجوری  چرا  گفتم  بریم.  شو 
جور حساب  باید یک  بود  گفت حقش 

کار دستش می آمد.
موضوع این درگیری به گوش مقامات 
رسید. رئیس ساواک منطقه نیز به شدت 
اشد  درخواست  او  برای  و  عصبانی شد 
مجازات کرده بود. فرمانده ناحیه که امیر 
نجفدری را -که آن زمان سرگرد بود- 
سرهنگ  درجه  چون  گفت  می شناخت 
به  مجبورم  است  نزدیک  شما  دومی 
اگرچه  که  کنم  تبعیدت  الر  ژاندارمری 
جایگاه  از  اما  نیست  مناسبی  منطقه 
خوبی برخوردار است و برای درجه شما 

مشکلی پیش نخواهد آمد.
کارت جانبازی

بار  چندین  جبهه  در  نجفدری  امیر 
مجروح شد و فکر میکنم یکی دوبار تیر 
مستقیم به ایشان اصابت کرد و در یکی 

از همین حوادث سه ماه در بیمارستان 
بستری بود که پزشکان قطع امید کرده 
بودند به یاد دارم در طول این مدت یک 
روز در میان، جلسه ای با حضور پزشکان 
برای  راه حلی  بتوانند  تا  برگزار می شد 
وجود  این  با  کنند  پیدا  ایشان  درمان 
هرگز به دنبال جانبازی نرفت و هرموقع 
کند  اقدامی  که  می خواستند  ایشان  از 

می گفت من برای وطنم رفتم و جانبازی 
نمی خواهم. 

دوستان  از  که  سهرابی  امیر  حتی 
نزدیک ایشان بود بارها با خود من در 
ایشان  این خصوص صحبت کرد ولی 
را هم  اگر سرم  امیر سهرابی گفت  به 
شما  دستور  این  اما  می دهم  بخواهید 
جانبازی  کارت  و  نمی کنم  اطاعت  را 

نمی گیرم چون من بعنوان یک سرباز به 
وظیفه ام عمل کردم.

مهمان نوازی ویژه
امیر نجفدری عاشق رفت و آمد بود و 
میزبانی نمونه محسوب می شد. بهترین 
لحظه زندگی اش زمانی بود که کسی 
به خانه می آمد و با تمام بزرگ منشی 
پذیرایی می کرد و حتی وقتی مهمان از 

خانه خارج می شد با وجود سن باال خم 
می شد و کفش های او را جلوی پایش 
جفت می کرد و این عزیزان را تا جلوی 
درب ماشین بدرقه می کرد و حتی تا سر 

کوچه به بدرقه شان می رفت. 
 خاطره کنار آمبوالنس

بهشت زهرا
در زمـان تشـییع پیکـر ایشـان وقتی 

محل کار می رفت و مشکالت کارکنان 
را بررسی می کرد. رفاه و آسایش نیروها 
بود.  برخوردار  زیادی  اهمیت  از  برایش 
افسران،  باشگاه  شهرها  از  خیلی  در 
درجه داران، فروشگاه و ... تاسیس کرد و 
در خیلی از جاها آمفی تئاتر زد. می گفت 
نمی تواند  باشد  نداشته  روحیه  تا  نیرو 
آشپزخانه،  نانوایی،  تا  کند.  خدمت 
بازدید  را   ... و  سربازی  آسایشگاه های 
نمی شد،  راضی  وضعیت  از  و  نمی کرد 
نمی آمد و بیشتر شب ها در ساعات یک 

یا دو نیمه شب شام می خورد.
خاطرات تبعید

این  و  بود  شجاعی  آدم  ایشان 
خصوصیت بارز همواره زبان زد بوده است 
اما یک خاطره جالب از ایشان همواره در 
ذهن من ماندگار است. در قصر شیرین 
که  آمد  آنجا  به  ساواکی  رئیس  بودیم. 
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قاب تصویر

آمبوالنـس بهشـت زهرا از درب سـتاد 
ناجـا خـارج شـد بقیـه خودروها پشـت 
سـر آمبوالنـس حرکـت کردنـد که در 
ایشـان  از  خاطـره ای  یـاد  هنـگام  آن 

افتـادم و خیلـی حالـم بد شـد.
یادم می آید در یکی از شهرهای مرزی 
در  و  رفت  تریبون  پشت  سرصبحگاه 
گفت:  زیرمجموعه  برای  صحبت  حین 
نمی روم،  نداریم،  نظام کلمه »نه«  ما در 
مفهومی  و...  ندارم  نمیشه،  نمی خواهم، 
منطقه  منطقه،  این  گفت  و سپس  ندارد 
تهدید  لحظه  هر  دشمن  است.  نا امنی 
منوچهر  می گویند  من  به  اما  می کند 
شما  به  که  نیستم  کسی  من  نجفدری! 
من  می آیم.  دنبالتان  من  بروید  بگویم 
میگویم من رفتم شما هم دنبال من بیایید.

کنار  سازمانی  خانه  در  من  روز  آن 
لذت  و  را می شنیدم  این حرف  پادگان 
می بردم اما امروز تشییع ایشان و دیدن 
این منظره مرا پیوند داد به آن خاطره 
راستین  سرباز  کهن  گفتم  لب  زیر  و 
کرد،  پیدا  مصداق  حرفت  اینجا  وطن 
تو پیشاپیش همه می روی و دوستان و 

عاشقانت به دنبالت می آیند. 
برای من یک آدم بی تکرار بود

آدم  برای من یک  منوچهر نجفدری 
بی تکرار است. خصوصیات اخالقی اش 
به قدری زیاد است که یکی دو ساعت 
شخصیتی  ابعاد  کرد.  بیان  نمی توان 

ایشان فقط بعد خدمتی نبود. سجایای 
شجاعت،  بود.  ناب  ایشان  اخالقی 
لطافت،  مادی،  تعلقات  به  بی اعتنایی 
مرد  یک  زیردست،  به  توجه  انسانیت، 

بی آزار و یک همسر خوب بود. 

سرکار خانم نازنین نجفدری، 
فرزند سوم ایشان:

پدرم را از تعریف های مردم 
شناختم

من بعد از بازنشستگی ایشان توانستم 
با ابعاد اخالقی ایشان آشنا شوم و پیش 
از آن چون اکثر زمان ها در محل کار بود 
را  ایشان خود  ما نمی ماند.  برای  وقتی 
وقف وطن کرده بود. جاهایی که همراه 
انتهای  تا  صبح  اوایل  از  بودیم  ایشان 
زمانیکه  در  و  بود  کار  محل  در  شب 
سیستان و بلوچستان بود و سالی یکی 
دوبار به منزل سر میزد کامال در طول 
ایام مرخصی مدام تلفن زنگ می خوردو 

مشغول کار می شد. 
دوران  آن  در  زندگی  از  بخواهم  اگر 
بگویم باید به یک جمله اکتفا کنم که 
زندگی با بزرگان سختی های خودش را 
دارد. با اینکه در تهران نبودیم از طریق 
آنجا  تا  می شدیم  تهدید  نامه  و  تلفن 
که هنوز هم وقتی از درب منزل خارج 
می شوم محیط را خوب برانداز می کنم تا 

تهدیدی نباشد. 

در  تهران  باران  موشک  دوران  در 
بقیه،  بودیم و  کوچه ما فقط ما ساکن 
پدر  وقتی  بودند.  ترک کرده  را  خانه ها 
زندگی  واقعاً  نیست  خانواده  سر  باالی 
این سختی ها  همه  با  اما  است  سخت 
به ایشان افتخار می کنم.  من پدرم را از 
تعریف های مردم شناختم چون تا سن 
25 سالگی واقعاً با ایشان آشنایی نداشتم 
اما آنچه از ایشان در همین دوران یاد 

گرفتم در وهله اول قوی بودن بود.
این  داد  یاد  من  به  که  چیزی  اولین 
خط  در  حرکت  باشم.  قوی  که  بود 
مردانگی اش  بود.  مهم  برایش  قانون 
بزند  نداشت حرفی  امکان  بود.  زبان زد 
دیگر  وجه  داری  مردم  نکند.  عمل  اما 
ایشان بود. پیش سالم بود. در روزهای 
آخر زندگی در بیمارستان با اینکه قدرت 
زحمت  به  را  خود  دست  نداشت  تکلم 
باال می آورد و می گفت مالقات کننده ها 

بدون پذیرایی نروند. 
از  تهدیداتی  می رفتم  سرکار  وقتی 
حراستی  تیم  و  بود  شده  ریگی  سوی 
مدام به آنجا سرکشی می کرد. هرکسی 
به آنجا می آمدند اولین سوالشان این بود 
که با امیر نجفدری چه نسبتی دارید و 
از خصوصیات ویژه ایشان می گفت. این 
موضوع طیف وسیعی از آدم ها را از همه 
نوع در بر می گرفت و یک وجهه خوبی 

برایم سرکار ایجاد کرده بود.
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 دوره خدمت انتظامی
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 دوره بازنشستگی و همکاری با کانون
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 پرواز به سوی معبود / مراسم تشییع دوره  بستری
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 مراسم ترحیم
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در آخرین مصاحبه در استودیوی کانون

خداحافظ سرافراز
روحت شاد

دل شکسته یاران ز غصه ناالن است نجفدری ز جهان رفت و دیده گریان است 
بیاد او همه دم اشک ما چو باران است چو پر گشود از این خاک و رفت سوی فلک 
هماره شیوه او بود و شرط ایمان است وفا و غیرت و مردانگی و عزت نفس 
یقین که پیرو موال علی عمران است رشید بود و شجاع و دلیر و پر جرات 
به پاس این همه زحمت عزیز دوران است اگرچه رنج و مشقت بسی در عالم دید 
به حق که رهرو راه حسین عطشان است نبود غافل از احوال مردم و یاران 
زیبا گلی که شمیم اش گالب کاشان است دریغ که دست اجل زد چنین گلی را چید 
که هرکسی به جهان یک دو روز، مهمان است کسی به عالم هستی نماند جاویدان 
که نام نامی او افتخار ایران است گذشت عمر گرانمایه اش به جبهه و جنگ 
بخوان تو سوره حمدی که نص قرآن است اگر که شادی روحش ز حق طلب داری 

علی شیرانی

 سخن آخر

سالم و درود به شهدای عزیز اسالم، جانبازان، آزادگان و 
ایثارگران علی الخصوص شهدا، آزادگان، جانبازان، رزمندگان 
نیروهای جان برکف نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران 

در سراسر این کشور عزیز و مقدس.
من از اینکه بازنشسته سازمانی به نام نیروی انتظامی هستم 
مقدس  مملکت  این  سراسر  در  خوشبختانه  می کنم.  افتخار 
جان  ایران، تالش  اسالمی  مرزهای جمهوری  به خصوص 
برکفان این نیرو تحت فرماندهی سردار عزیز سرتیپ اشتری 
موجبات رضایت حضرت آقا را فراهم کرده  است و ما افتخار 

می کنیم که جزیی از این سازمان هستیم.
وقتی به کانون وارد می شویم با استقبال عجیبی از برادرانی 

که در این کانون افتخار خدمت دارند مواجه می شویم که در 
روحیه ما بازنشستگان بسیار موثر است. نه اینکه این برخورد 
فقط با این حقیر است، درجه داران و افسران بازنشسته زیادی 

تشریف آوردند و من این نوع برخورد با آنها را دیده ام.
بر اثر محبتی که ریاست کانون نسبت به بازنشستگان دارند 
تمام مسئولین و رؤسای کانون ها با همان شکل و ترتیبی که 
ایشان برخورد می کنند با همه بازنشستگان برخورد می شود 
اقدام  انجام کارها  به  نهایت محبت و بی نظری نسبت  با  و 

می کنند که این جای تشکر دارد. 
بازنشسته  وظیفه وجدانی من بود که به عنوان ارشدترین 

نیروهای مسلح از این تالش ها قدردانی کنم.
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