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فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

یادداشت ویژه

دکتر حسین اردستانی در سال ۱337 در خانواده ای 
اوج گیری  با  آمد.  دنیا  به  تهران  در  سنتی  و  اصیل 
دوستانش  و  او  گذشته،  رژیم  علیه  مردمی  مبارزات 
حلقه های پیروان امام را در محله خود سامان دادند. 
مسجد سبحان و مسجد امام حسن مجتبی)ع( کانون 
و  اردستانی  حسین  سیاسی  و  مذهبی  فعالیت های 
دوستانش در محله نظام آباد تا پیروزی انقالب اسالمی 
بود. او که پیش از پیروزی انقالب به سازمان تسلیحات 
ارتش پیوسته و تجربیاتی در این زمینه کسب کرده 
تسلیحات  در  اشتغال  ضمن  انقالب  پیروزی  با  بود، 
انقالب اسالمی همکاری می کرد که  با کمیته  ارتش 

آشوب های کردستان پای او را به آن منطقه کشاند.
با آغاز جنگ، به جنوب اعزام شد و ابتدا به عنوان 
مسئول روابط عمومی سپاه شادگان انجام وظیفه کرد 
و در سال ۱36۱ و هم زمان با آغاز عملیات های بزرگ 
سپاه اسالم، به بخش تاریخ جنگ دفتر سیاسی سپاه 
ملحق شد. وی در این دوره به عنوان تاریخ نگار صحنه 
صحنه های  در  جنگ  ارشد  فرماندهان  همپای  نبرد، 
به  و  یافت  حضور  مقدس  دفاع  دوران ساز  و  حساس 
ثبت دقیق تاریخ جنگ همراه با جزئیات، اهتمام ویژه 

داشت.
حضور او و ثبت و ضبط وقایع در عملیات های بزرگی 

»به یاد سردبیر فقید«
تنظیم: دکتر علی محمد نائینی
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»به یاد سردبیر فقید«

همچون والفجر مقدماتی، خیبر، بدر، والفجر8، کربالی 4 
، 5 و... در قرارگاه های مرکزی و بعضاً یگان های رزم سپاه، 
به عنوان ناظری دقیق و منصف، اکنون مستندات ناب و 
ماندگاری را در اختیار مورخان و محققان جنگ قرار 
داده است؛ تالشی که تا پایان جنگ و در عملیات های 
بسیاری تکرار شد تا گنجینه اسناد دست اول جنگ از 

مجاهدت خاموش مردانی امین و دقیق مهیا شود.
دکتر اردستانی پس از جنگ به تکمیل تحصیالت 
دانشگاه  از  علوم سیاسی  اخذ درجه دکترای  تا  خود 
شهید بهشتی و تدریس در دانشگاه همت گماشت. او 
هم زمان در سال های پس از جنگ با استفاده از اسناد 
دسته اولی که خود در تهیه آنها نقش مؤثری داشت، 
تحقیق و تألیف را در حوزه جنگ تحمیلی با رویکردی 
تحلیلی، واقع گرایانه و عمیق کلید زد و در سال ۱386 
با حکم فرمانده محترم کل سپاه پاسداران، مدیریت و 
هدایت مرکز مهم پژوهشی دفاع مقدس )مرکز اسناد 
و تحقیقات دفاع مقدس( را به عهده گرفت و در حدود 
۱0 سال فعالیت در این سمت، تحوالت چشمگیری را 

در این مرکز به وجود آورد.
دکتر  مجاهدت های  و  تالش ها  همه  شک  بدون 
جنگ،  وقایع  ضبط  و  ثبت  درخصوص  اردستانی 
فرهنگ  انتقال  و  نشر  و  حفظ  اسناد،  جمع آوری 
کوتاه  یادداشت  این  در  ایران  ملت  سلحشوری 
از فعالیت های وی در  نمی گنجد و فقط به گوشه ای 
قلمرو واکاوی سلحشوری ملت بزرگ ایران در هشت 
سال نبرد نابرابر، در قلمرو پژوهش های دفاعی اشاره 
تألیف کتاب هایی  با  اردستانی  می شود. مرحوم دکتر 
استراتژی  ثامن االئمه، مبدأ تحول در  "چون عملیات 
"رویارویی  "راه"،  متجاوز"،  "تنبیه  ایران"،  نظامی 

جنگ"،  توقف  برای  جهانی  "تکاپوی  استراتژی ها"، 
"روش تحقیق پیشرفته" و ده ها مقاله علمیـ  پژوهشی 
را خلق کرد. وی  ماندگاری  آثار  ترویجی،  ـ  و علمی 
علوم  دانشکده  پژوهش  "معاون  در کسوت  همچنین 
"ریاست مرکز  امام حسین)ع("،  دفاعی دانشگاه جامع 
اسناد و تحقیقات دفاع مقدس"، "دبیر هیئت مدیره 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس"، "مدیر مسئول 
فصلنامه نگین ایران"، "سردبیر فصلنامه نگین ایران"، 
"سردبیر پژوهشنامه دفاع مقدس" و "عضو هیئت علمی 
دانشگاه" نقش مؤثری در هدایت اقدامات پژوهشی در 

حوزه دفاع مقدس داشت. 
تدریس دروس روش تحقیق، تجزیه و تحلیل جنگ 
تحمیلی، تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران، مبانی علم 
سیاست، سیاست بین الملل، سیاست خارجی جمهوری 
اسالمی ایران، در دانشگاه های شهید بهشتی و دانشگاه 
متعدد،  کتاب های  علمی  نظارت  و  حسین)ع(  امام 
علمی  مقاالت  داوری  تخصصی،  و  علمی  طرح های 
پژوهشی، مشاوره، راهنمایی و داوری پایان نامه های ارشد 
و دکتری، از دیگر خدمات شایسته آن مرحوم به جامعه 
علمی کشور به ویژه در حوزه پژوهش های دفاع مقدس 

است که از خود به یادگار گذاشت. 
اینک که پس از وقفه ای چندماهه، فصلنامه نگین 
ادای  دارد، ضمن  قرار  انتشار مجدد  آستانه  در  ایران 
احترام به روح پاک همه شهیدان به ویژه شهدای راوی 
در جبهه نبرد حق علیه باطل، یاد و نام مدیر مسئول و 
سردبیر فقید فصلنامه نگین ایران مرحوم دکتر حسین 
اردستانی را گرامی داشته، برای آن عزیز سفرکرده و 
ارواح طیبه شهدا و شهدای واالمقام راوی علو درجات 

را از درگاه خداوند متعال مسئلت می کنیم.


