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 8531اهلل بهشتی در تحوالت سال بررسی مواضع سیاسی آیت

 )مجلس خبرگان قانون اساسی و تسخیر النه جاسوسی(

 2/ محسن بهشتی سرشت8صغری ساسانی

 چکیده

های پیروزی انقالب اسالمی و در سال نیآفرنقشهای اهلل سید محمد حسینی بهشتی از شخصیتآیت

ر بسیاری از رخدادها و تحوالت مهم آن دوران به ایفای تثبیت نظام جمهوری اسالمی بود. وی د

اهلل بهشتی، رویدادهای مهم دوران زندگی آیت ازجملهنقش و بیان مواضع سیاسی پرداخته است. 

بود که پژوهش حاضر با  1138تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی و تسخیر النه جاسوسی در سال 

در ارتباط  ای در پی واکاوی مواضع سیاسی ویابع کتابخانهتحلیلی و با تکیه بر من -رویکرد توصیفی

اهلل بهشتی ضمن تالش برای تشکیل دهد که آیتهای پژوهش نشان میمهم است. یافته ائلمس با این

در تصویب برخی از اصول قوانین مهم اساسی  سیرئبیناعنوان مجلس خبرگان قانون اساسی، به

به تبیین و روشنگری جوانب مختلف آن پرداخت و زمینه « هیفقتیوالاصل رهبری و »همچون 

تصویب آن را فراهم ساخت. همچنین وی در جریان تسخیر النه جاسوسی، ضمن تأیید این اقدام، آن 

 ئتیههای استعماری معرفی کرد. او در را در راستای هویت اسالمی انقالب و استقالل آن از قدرت

ملل متحد نیز حضور داشت و مواضع نظام جمهوری اسالمی  با دبیرکل وقت سازمان کنندهمذاکره

 ایران را با صراحت و درایت تبیین کرد. 
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Investigating the political positions of Ayatollah Beheshti in the 

developments of 1979 

(The Assembly of Constitutional Law Experts and the  

capture of the USA Embassy) 

Soghra Sasani1/ Mohsen Beheshti Sarasht2 

Abstract 

Ayatollah Seyed Mohammad Hosseini Beheshti was one of the leading 

figures in the years of the victory of the Islamic Revolution and the 

establishment of the Islamic Republic. He played a role and expressed 

political positions in many important events and developments of that era. 

Among the important events of Ayatollah Beheshti's life were the 

formation of the Assembly of Constitutional Law Experts and the capture 

of the spy nest (USA Embassy) in 1980. The present research is based on 

a descriptive-analytical approach and relies on library sources to analyze 

his political positions in relation to these important issues. The findings of 

the research show that Ayatollah Beheshti, while trying to form the 

Assembly of Constitutional Law Experts, as the vice president in 

approving some of the principles of important constitutional laws, such as 

the "principle of leadership and jurisprudence", explained and clarified 

its various aspects and prepared the ground for its approval. Also, during 

the capture of the spy nest, while confirming this action, he introduced it 

in line with the Islamic identity of the revolution and its independence 

from the colonial powers. He was also present in the negotiating team 

with the then Secretary General of the United Nations and explained the 

positions of the Islamic Republic of Iran with clarity and tact. 

 

Keywords: Ayatollah Beheshti, Assembly of Constitutional Law Experts, 

spy nest capture, Islamic revolution. 
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 مقدمه

در اصفهان در یک خانواده روحانی به دنیا آمد. در  1140سید محمد حسینی بهشتی در دوم آبان 

تحصیالت دبیرستان را رها کرد و در مدرسه صدر اصفهان مشغول به تحصیل علوم  1121سال 

ی تحصیالت حوزوی به قم رفت. در کنار طلبگی با گرفتن برای ادامه 1123و در سال دینی شد 

های ی لیسانس را در سالمتفرقه و ورود به دانشکده معقول و منقول دوره صورتبهدیپلم ادبی 

 (.22-20: 1180؛ شعبانی، 11: 1183گذراند )کردی،  1114تا  1120

یافته داشته و در شورای فقهی این بطه فعال و سازمانهای مؤتلفه رابا هیئت 1102وی در سال 

کرد که این موضوع مورد استقبال امام خمینی نیز قرار گرفت )توکلی بینا، جمعیت فعالیت می

بازگشت.  1100به پیشنهاد مراجع به هامبورگ رفت و در سال  1101در اسفند  (.01-18: 1180

ره تفسیر قرآن را شروع کرده که قسمتی از این ها ضمن کارهای تبلیغاتی، دودر این سال او

: ظ؛ 1100)یاران امام به روایت اسناد ساواک، تفاسیر بعدها در روزنامه جمهوری به چاپ رسید

خرداد  13بهشتی مانند بسیاری از روحانیون مبارز و انقالبی در تظاهرات  (.35: 1180، زادهمیابراه

آموزان خود شرکت داشت و در خصوص مراه دانشبا تعطیل کردن مدرسه دین و دانش به ه

(. 44014411؛ 44014400های زیادی ایراد کرد )مراسان، ش.بازیابی: تبعید امام نیز سخنرانی

های مختلف دعوت مردم به قیام علیه رژیم شاهنشاهی نقش فعال همچنین وی در صدور بیانیه

تن بهشتی به پاریس، هسته اولیه شورای با رف (.050-0/050: 1100داشت )اسناد انقالب اسالمی، 

انقالب را با همکاری دیگر دوستانش تشکیل داد. پس از پیروزی انقالب به ترتیب ریاست 

نیابت رئیس مجلس خبرگان و ریاست دیوان عالی کشور را بر عهده داشت  شورای انقالب،

ود و سرانجام (. وی مؤسس حزب جمهوری و اولین دبیر کل این حزب ب51: 1181چی، )ترک

دست های سیاسی و انقالبی بهتن از رجال و شخصیت 02به همراه ش  1154تیر سال  0در 

 (.543-545: 1183-1180مجاهدین خلق به شهادت رسید )سازمان مجاهدین پیدایی تا فرجام، 

 پیشینه پژوهش

وزی انقالب تا های منتهی به پیراهلل بهشتی در تحوالت سیاسِی سالبه جهت اهمیت عملکرد آیت

پردازیم که دو رخداد مهم یعنی تشکیل می 1138زمان شهادت، در این مقاله به نقش وی در سال 

مجلس خبرگان قانون اساسی و تسخیر النه جاسوسی اتفاق افتاده است. مسئله پژوهش حاضر در 
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هلل ا( در کتاب زندگی و مبارزات آیت1183کردی )صورت مختصر آمده است. برخی آثار به

اهلل بهشتی تالش ( در کتاب تاریخ شفاهی زندگانی و مبارزات آیت1180بهشتی و نیز شعبانی )

های مختلف صورت مبسوط به تحوالت زندگانی شهید بهشتی بپردازند و جنبهاند بهکرده

ی وی در اوضاع سیاسی تاریخ انقالب اسالمی بررسی کنند. با وجود تالش علمی نیآفرنقش

بهشتی در مجلس اهلل آیتصورت اختصاصی و تحلیلی به نقش ر هر دو اثر بهنویسندگان د

خبرگان قانون اساسی و تسخیر النه جاسوسی پرداخته نشده است که پژوهشی مستقل را نیز 

 طلبد.می

 مجلس خبرگان قانون اساسی

امام در پس از اینکه ساختار سیاسی ایران که همان نظام جمهوری بود با رأی مردم تعیین شد، 

طی حکمی از دولت موقت به ریاست بازرگان خواست هر چه زودتر مجلس مؤسسان را برای 

اولیه قانون اساسی زمانی  سینوشیپ(. 043: 1105تصویب قانون اساسی تشکیل دهد )رضوی، 

مورد مشورت و  سینوشیپکه امام در پاریس بود تهیه شده بود و وقتی امام به ایران آمد این 

به تصویب  8/1/1138را در تاریخ  سینوشیپرار گرفت، هیئت دولت موقت این بررسی ق

رسانده و در آن تغییرات مختصری ایجاد کرده بود و بعد از آن به شورای انقالب واگذار کرد 

و مسئله کردستان، خوزستان  موقع شرایط سیاسی کشور بحرانی(. آن 241-242: 1180)اشرفی، 

ی سیاسی با دامن زدن به اختالفات قومی هاگروهها، در این استان و آذربایجان مطرح بود که

یی چون فرقان و حزب جمهوری خلق هاگروهعالوه اوضاع کشور را نامناسب کرده بودند. به

ساختند، لذا با این وضعیت نظرات مختلفی  ترآشفتهمسلمان با اقدامات تروریستی خود اوضاع را 

 (.120: 1185طرح بود )کردی، در مورد تصویب قانون اساسی م

بود.  نظراختالفدر مورد چگونگی تصویب قانون اساسی بین شورای انقالب و دولت موقت 

صادق  آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، میر حسین موسوی وی، اخامنهآیت اهلل بهشتی، آیت اهلل 

یست و قانون نیازی به تشکیل مجلس مؤسسان ن عقیده داشتندجزء کسانی بودند که  زادهقطب

ی گذاشته شود و برای اثبات نظر خود دالیلی داشتند و آن دالیل پرسهمهاساسی پیشنهادی به 

عبارت بود از: مشکالت کشور، حالت خاصی که دوره انتقال داشت، زیاد بودن اعضاء مجلس 

مؤسسان که پیامدش تنوع و تعارض زیاد بود، افکار مختلف که طوالنی شدن تصویب قانون 
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 سینوشیپخواستند یمسی را به دنبال داشت. اینها دالیل این گروه بود و با این دالیل اسا

شورای انقالب و دولت موقت به رفراندوم گذاشته شود تا قانون اساسی زودتر به  یدشدهییتأ

)علی بابایی، کند تصویب مردم برسد و با تأسیس کردن نهادهای جدید کشور حالت ثبات پیدا 

1181 :220-228.) 

صدر، طالقانی، موسوی اردبیلی و یداهلل سحابی، بنی در آن سو نیز افرادی چون مهدی بازرگان،

ابراهیم یزدی طرفدار تشکیل مجلس مؤسسان برای تصویب قانون اساسی بودند چون آن را 

شأن دانستند و از طرفی از آنجایی که امام وعده مجلس مؤسسان را داده بود در یمتر یکدموکرات

دانستند که خُلف وعده کند و هر دو گروه روی مواضع خود تأکید داشتند. ینمیک مرجع دینی 

سرانجام شورای انقالب و دولت موقت تصمیم گرفتند برای وحدت نظر در نزد امام که در قم 

ی با حضور امام هر دو نظر مطرح شد و نظر امام این بود که اجلسهاقامت داشت برسند. در 

خاتمه  نظراختالفاهلل طالقانی با پیشنهاد خود به این ؤسسان تشکیل نشود. سرانجام آیتمجلس م

داد، پیشنهاد او این بود که مجلسی برای بررسی نهایی قانون اساسی تشکیل شود و نمایندگان 

محدودی داشته باشد تا مشکالت مجلس مؤسسان در این مجلس بررسی نهایی پیش نیاید و از 

نمایندگان از سوی مردم انتخاب  کهییازآنجاشود و ینمیل این مجلس خلف وعده طرفی با تشک

بابایی، کند که امام نیز این پیشنهاد را قبول کرد )علییمشوند شکل دموکراتیک نیز پیدا یم

1181 :220-214.) 

 1138بعد از به توافق رسیدن شورای انقالب و دولت موقت، امام در تاریخ چهارم خرداد سال 

فراهم شود و همچنین  نظرانصاحبدرباره قانون اساسی توسط  اظهارنظربرای آنکه شرایط برای 

مردم از طرح قانون اساسی اطالع پیدا کنند، در حکمی از دولت موقت خواست طرح قانون 

اساسی را در مطبوعات منتشر و مقدمات انتخابات مجلس خبرگان را فراهم کند. مجلس خبرگان 

شود قانون اساسی را یمود که با توجه به پیشنهادهایی که به مواد قانون اساسی داده برای این ب

بررسی نهایی کند و امام خواستار این بود که این بررسی نهایی در مجلس خبرگان طبق موازین 

اسالمی باشد و سرانجام به رفراندوم گذاشته شود و دولت موقت پس از دریافت این حکم از 

 25در مورد آن نظر بدهند در  نظرانصاحبقانون اساسی را برای اینکه  سینوشیپطرف امام 

 (.241-240: 1180اصل منتشر کرد )اشرفی،  131فصل و  12در  38خرداد 
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مدرسین حوزه علمیه قم،  ازجملهی اسالمی دیگر هاتشکلجامعه روحانیت مبارز با همکاری 

، حزب جمهوری اسالمی، انجمن اسالمی معلمان، سازمان مجاهدین انقالب اسالمی، سپاه پاسداران

ی و جنبش مسلمانان شهرری اسالمی هاانجمنگروه انقالبی ابوذر، سازمان فجر اسالم، اتحادیه 

پیشگام افرادی چون حسینعلی منتظری، محمود طالقانی، محمد بهشتی، موسوی اردبیلی، غفوری، 

ابی، منیره گرجی را برای تهران معرفی سح اهللعزت، عباس شیبانی، محمدعلی عرب، صدریبن

نفر برای مجلس خبرگان قانون اساسی در تهران کاندیدا شدند )کردی،  121کردند و در کل 

1185 :114.) 

برگزار  1138مرداد سال  12سرانجام اولین انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در روز جمعه 

د اتفاق افتاد از تهران همان نامزدهای جامعه شد و پس از اعالم نتایج انتخابات که دو روز بع

 محمدیعلاهلل سحابی، روحانیت مبارز و نیروهای اسالمی انتخاب شدند؛ یعنی منیره گرجی، عزت

ی منتظری و موسوی علنیحس، گلزاده، عباس شیبانی، محمد بهشتی، صدریبنعرب، ابوالحسن 

سی با پیام امام که توسط هاشمی رفسنجانی (. مجلس خبرگان قانون اسا32: 1180اردبیلی )ملکی، 

کار خود را شروع کرد. پس از خوانده شدن  1138مرداد سال  28خوانده شد در تاریخ یکشنبه 

 و وزیر وقت کشور یعنی بازرگان و صباغیان نیز سخنرانی کردند. ریوزنخستپیام امام 

ادمی واگذار شد و پس از در اولین جلسه مجلس خبرگان مسئولیت ریاست جلسه به سیدحسین خ

مجلس خبرگان توسط  سهیرئئتیهنماینده شروع کرد.  01مراسم تحلیل مجلس کار خود را با 

خود نمایندگان انتخاب شدند و حسینعلی منتظری با چهل رأی رئیس مجلس و محمد بهشتی نیز با 

تظری ریاست اهلل منمجلس انتخاب شدند و در همان روز آیت سیرئبیناعنوان چهل رأی به

 سهیرئئتیه( و در انتخاباتی که برای 30: 1180اهلل بهشتی سپرد )ملکی، مجلس را به آیت

عنوان عنوان دبیر مجلس و محمود روحانی و حسن عضدی بهصورت گرفت حسن آیت به

 (.200: 20/3/1138سال،  84منشیان این مجموعه انتخاب شدند )اطالعات 

آقای »گوید: یمگانی در مورد اداره و ریاست مجلس خبرگان طاهری گر اهللبیحباهلل آیت

ی او در مجلس خبرگان سر جارفت یممنتظری به شهید بهشتی اعتقاد داشت و شهید بهشتی 

، البته این آن نشستیمی آن شهید سر جاآمد یم. وقتی هم آقای منتظری به مجلس نشستیم

های خود داشتند ینبا مجلس خبرگان را زیر ذرههای دنیا جالب بود چون آنهموقع برای ابرقدرت

دیدند یمی مجلس را زیر نظر داشتند آنها این را هالحظهلحظهتجربه خود و از سیاستمدارهای با
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عنوان رئیس مجلس انتخاب شده که از نظر مقام علمی باالتر است، ولی چون که یک کسی به

را اداره کند مدیریت مجلس را به او واگذار تواند مجلس یمکند آقای بهشتی بهتر یماحساس 

ی انامهنییآطبق (. بر244: 1188)طاهری گرگانی، « نشیندیمآید کنار یمکند و خودش هم یم

که نمایندگان مجلس خبرگان برای برقراری نظم داخلی مجلس تنظیم کرده بودند مجلس باید در 

 (.114: 1180، زادهمیابراهاخت )پردیمساعت به کار بررسی  14روز و هر روز  11طی 

مسئول  هاگروهاز این  هرکدامدر مجلس بررسی نهایی قانون اساسی هفت گروه تشکیل شد و 

اهلل بهشتی رئیس گروه اول بود و این گروه ده عضو داشت که عالوه بر کاری شدند و آیت

شکینی، عبداهلل جوادی م اکبریعلآن عبدالرحیم ربانی شیرازی افرادی چون  سیرئبینابهشتی و 

نماینده اقلیت اوشانا )قریشی، عبدالحسین دستغیب، سرگون بیت  اکبریعلآملی، حسن آیت، 

فارسی منشیان این گروه بودند.  نیالدجاللعضو بودند و همچنین محمود روحانی و  (مسیحی

اساسی را و مقدمه قانون  سینوشیپی اول تا دوازده هااصلمسئولیت این گروه این بود که 

 (.23: 1158)راهنمای استفاده از ...، بررسی کنند 

سرانجام پس از سه ماه تالش نمایندگان مجلس خبرگان کار تدوین قانون اساسی در آبان سال 

اصل و یک مقدمه و یک مؤخره بود و  103فصل و  12به پایان رسید و این قانون دارای  1138

(. قانون 200: 1182زاده و امانی زوارم، نقیب) ه شدی گذاشتپرسهمهبه  12/0/1138در تاریخ 

 کنشهیر ازجملهزیادی داشت  پسندعامهی هامادهاساسی ایران نیز مانند دیگر قوانین کشورها 

کردن فقر، آموزش رایگان شهروندان تا دوره متوسطه، ممنوع بودن تفتیش عقاید، اشتغال دائم، 

ی سیاسی خود مشخطبیگانگان بر اقتصاد کشور، همچنین و جلوگیری از تسلط  بهرهیباعطای وام 

 (.280: 1181اعالم کرد )میالنی،  گرسلطههای را در این قانون عدم سازش با قدرت

های قانون اساسی اصل پنجم بود که مربوط به انتخاب ترین اصلترین و جنجالییکی از حساس

د که پس از تصویب و تأییدش تمام شود نبو طورنیا هیفقتیوالباشد. بحث رهبری و یمرهبر 

(. و متن اصل 250: 1105)رضوی، بلکه با اتمام کار بررسی نهایی قانون اساسی نیز ادامه داشت 

عجل اهلل تعالی فرجه در جمهوری اسالمی ایران  عصریولدر زمان غیبت »پنجم چنین بود: 

به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که  ، آگاهباتقواوالیت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و 

یک فرد چنین اکثریتی را  کهیدرصورتاکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و 

گردند و طرز تشکیل این یمآن  دارعهدهنداشته باشد شورایی مرکب از فقهای واجد شرایط باال 
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حسینی  ؛232: 22/5/1138، سال 84عات )اطال «کندیمشورا و تعیین افراد آن را قانون معین 

 (.80: 1108بهشتی، 

ی صبحت کرد و چنین امراغهعنوان مخالف مقدم در قبال این اصل در بین نمایندگان مجلس به

نیازی به قانون  قانون اساسی را باید مبانی اسالم تحکیم کند اسالم با قدرتی که دارد»گفت: 

یم، چون اصول انکردهدر قانون اساسی بیاوریم خدمتی  اگر اصول دین اسالم را. اساسی ندارد

قانون اساسی  سینوشیپاصل سوم  تری از قانون اساسی دارند.ی مستحکمهاپشتوانهاسالم 

و « و شاورهم فی االمر»گوید آراء عمومی مبنای حکومت است و بر طبق دستور قرآن یم

منتخب مردم در حدود صالحیت آنان  امور کشور باید از طریق شوراهای« امرهم شوری بینهم»

یشنهادی با اصل اصل سوم قانون پ .گرددیم وفصلحلشود یمو به ترتیبی ناشی از آن مشخص 

مجلس خبرگان در شأن مجلس صورت فعلی در اصل سوم به بارهکتغییر ی پنجم معارض هست.

ممکن است اسالم  وقتآنی خاص در انحصار خود بگیرد، طبقهنباید اسالم را یک  .نیست

. ما اگر بخواهیم با استفاده از نیروی اسالم حکومت را در طلبانقدرتابزاری شود در دست 

نخواهد بود، ما قانون برای امروز وضع  قبولقابلاختیار یک طبقه خاص قرار دهیم برای جامعه 

ی رهبر زینآینده توانیم امیدوار باشیم که در یمکنیم امام خمینی استثناء است، از کجا ینم

ی است به حکومت فقیه آراء عمومداشته باشیم؟ اگر ما اصل مبنای حکومت را که  نیچننیا

 وقتآنباید کلیه اصول تغییر کند که  وقتو آنگذارد یمتبدیل کنیم در سایر اصول اثر 

)صورت مشروح مذاکرات مجلس  «شودیممجلس خبرگان نخواهد بود بلکه مجلس مؤسسان 

شهریور  22؛ روزنامه انقالب اسالمی، پنجشنبه 100-1/105 :1158نهایی قانون اساسی،  بررسی

 .(0-3: 50 ، ش1138

آن در مجلس  بیو تصو هیفقتیوالفضل در خاطرات خود در خصوص اصل اهلل مرتضی بنیآیت

ی دانستند و تمام تالش خود را برایمخبرگان آورده که مخالفین این اصل آن را دیکتاتوری 

را مغایر با  و آنتصویب نکردن آن به کار بردند. شریعتمداری نیز جزء مخالفین این اصل بود 

ی در امراغهدانست و با همدستی مقدم یمآمده  35و  5ی هااصلحق حاکمیت مردم که در 

داخل مجلس خبرگان سعی کرد که این بند به تصویب نرسد؛ ولی با مدیریت و استدالل و منطق 

و موافقت اکثریت نمایندگان این ماده به تصویب  هیفقتیوالبهشتی در خصوص اصل  اهللآیت

 (.130-133: 1185فضل، )بنیرسید 
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خواهد یمآیا اصل پنجم »این بود  هیفقتیوالاهلل بهشتی در قبال مخالفین اصل توضیحات آیت

برد؟ آیا اصل پنجم یم ها را از بینبیاید نقش آراء عمومی را انکار کند؟ آیا اصل پنجم آزادی

اختیار قشر معینی و طبقه معینی قرار بدهد؟ کجای این اصل این  را درخواهد بیاید حکومت یم

، متخصص، کسی که بتواند احکام و قوانین و شناساسالمدهد؟ منظور از فقیه یعنی یممعنی را 

نی اعمالش، رفتارش بفهمد. عادل یع نظرصاحبصورت یک تعالیم اسالم را از کتاب و سنت به

و واجبات و دوری از همه  ضیفرادر همه شئون با عدل اسالمی که عبارت از عمل به تمام 

در دلش زنده باشد آگاه به زمان، بفهمد در چه زمانی  خدا ادیعنی همیشه ی باتقوامحرمات باشد. 

این زمان اش در یاسالماش و امت یاسالم و جامعهکند و بداند نیازهای خودش یمزندگی 

ی داشته باشد  و کسی تحت دورنگری و نگرندهیآچیست، مدیر و اهل اداره کردن باشد مدبر و 

تواند خودش را بر مردم تحمیل کند این مردم هستند که باید او را با این ینمعنوان این صفات 

یک ی امور امت باید صفات بپذیرند و اگر پیشنهاد کردیم که مرکزیت ثقل رهبری و اداره

خواهیم نظامی اجتماعی اسالمی در آینده داشته یمچنین فرد یا گروهی باشد برای این است که 

: 1158)صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی، « باشیم

1/108-100.) 

نزدهم پا در جلسه 1138شهریور  21و حساسیتی که این اصل داشت در  هاجنجالسرانجام با تمام 

نفر رأی  8نفر رأی موافق  31ی بین نمایندگان که ریگیرأبا  هیفقتیوالمجلس خبرگان اصل 

(. همچنین بنا به گفته 110: 1185نفر رأی ممتنع دادند به تصویب رسید )کردی،  0مخالف و 

ی که از اصل شورای سنندج برای اداره اتجربهاهلل بهشتی باتوجه به ی جعفری، آیتمحمدمهد

ر در ماجرای کردستان داشت خیلی تالش کرد تا اصل شوراها را در مجلس خبرگان جا شه

 (.002: 1180بیندازد )جعفری، 

ی هافصلیکی از » گوید:یماهلل بهشتی در مجلس خبرگان اهلل خزعلی در مورد نقش آیتآیت

بود گرچه  برجسته و جالب زندگی شهید بهشتی نقش مهم ایشان در خبرگان تدوین قانون اساسی

و  دهندهنجاتواقعی آن بود،  کنندهادارهریاست جلسات خبرگان با فرد دیگری بود؛ اما او 

ها در جلسات بهشتی بود. در خبرگان تدوین قانون اساسی مشکالت فراوان بستی بنشکننده

(. 132 :1182)خزعلی، « ی وابسته به احزاب معاند در آن فراوان بودندهاو گروهبود، چون افراد 
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اهلل بهشتی به انقالب اسالمی تالش در تدوین ین خدمت آیتارزشمندترتوان گفت یم درواقع

 قانون اساسی بود.

 اشغال سفارت آمریکا

آبان  11یکی از وقایع تاریخی مهم در انقالب اسالمی ایران، اشغال سفارت آمریکا بود که در 

ورت گرفته بود، انعکاس خیلی وسیعی در این واقعه که توسط دانشجویان ص .رخ داد 1138سال 

های در حمله به سفارت آمریکا در حدود شصت نفر از دیپلمات المللی داشت.سطح بین

دانشجویان که سفارت آمریکا را  سفارت به گروگان گرفته شدند. کنندگانمراجعهآمریکایی و 

ویان پیرو خط امام نامیدند به تسخیر خود درآورده بودند گروهی را تشکیل داده و خود را دانشج

 .(00: 1151)بازرگان، 

واکنش شدید ایرانیان نسبت به اقدام آمریکا درخصوص  درواقعحادثه اشغال سفارت آمریکا 

اقامت کرده بود، شاه پس از اینکه سفرهایی به  کایدر آمراجازه دادن آنها به شاه بود که 

زه اقامت به او نداده بودند، به آمریکا کرده بود و آنها اجا مصر، پاناما و مکزیک مراکش،

این بود که به  ادعایی که مقامات آمریکایی برای اقامت شاه در آمریکا داشتند پناهنده شده بود.

قوانین حقوق بشر این اجازه را به شاه دادند، چون شاه بیمار بود مقامات آمریکایی  خاطر رعایت

شاه به ایران دریافت کرده بودند در  بازگرداندن ددر موری ایران از سوای رسمی حتی وقتی نامه

دو پزشک ایرانی شاه را معاینه کنند تلفنی به اطالع آنها  نکهیاجواب مقامات ایرانی مبنی بر 

: 1108توانند پرونده پزشکی شاه را ببینند )صدیقی، رسانده بودند که پزشکان ایرانی تنها می

180-181.) 

ی آمریکا در مورد بازگرداندن شاه به ایران، مقامات ایرانی قبالً به دولت آمریکا هایتراشبهانهبا 

 اصغریعلزمانی که  ازجملهها نخواهد بود که عواقب این کار به نفع آمریکایی ندهشدار داده بود

آگاه که کاردار موقت ایران در واشنگتن بود و یا در اجالس عمومی سازمان ملل در مهر سال 

(. امام 180: 1108یر امور خارجه ایران این هشدارها را به دولت آنها داده بود )صدیقی، وز 1138

عنوان انقالب دوم یاد کرده بود و شورای انقالب در مورد و از آن به دییتأاقدام دانشجویان را 

 اگرچهاشغال سفارت آمریکا  .(00: 1151این عمل دانشجویان موضع خاصی نداشت )بازرگان، 

 تدای امر توسط دانشجویان صورت گرفت، اما در ادامه مورد تأیید عموم نیز قرار گرفت.در اب
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 اهلل بهشتی در مورد اشغال سفارت آمریکادیدگاه آیت

مجلس  سیرئبیناعنوان اهلل بهشتی به اقدام دانشجویان باید گفت او بهالعمل آیتدرباره عکس

ای هم که عمل را تأیید کرد و تنها روزنامه خبرگان در جایگاه مجلس این اقدام دانشجویان

: 1108ای، دانشجویان را مورد تأیید قرار داد روزنامه جمهوری ارگان حزب جمهوری بود )خامنه

، از اعضای شورای انقالب و بازرگان رییس دولت صدریبنمخالفین این اقدام  ازجمله(. 2/31

کار دانشجویان پیرو خط امام را در النه من شخصاً » اهلل بهشتی گفته بود:موقت بود. آیت

نهم از آن نظر که آنها با این اقدام خودشان توانستند اصالت ضد جاسوسی آمریکا ارج می

کاری در آینده  هرگونهاستعماری و استقالل واقعی انقالب ما را قوت و سرعت بخشند، بنابراین 

که هدف این اقدام آنها و اصالت کار آنها و صورتی باشد در رابطه با این دانشجویان باید اوالً به

این دانشجویان نیز در خدمت به هویت  پرارجآنها محفوظ بماند و ثانیاً باید نقش  مؤثر کارنقش 

سؤاالت،  به )پاسخ« باشد روزافزوناسالمی انقالب و جهت ضد استعماری کامل این انقالب 

1152 :21) 

های آمریکا وقتی تلفن کرد در خصوص گروگان خارجه وزارتمسئول »: گویداو همچنین می

زبان آن  بودیم و توجه کنید اینجا انقالب شده، اخطار کردهما جلوتر به شما  آمریکایی گفتم:

کنیم و اعتراض کردم به پذیرش شاه، گفتم باید سعی صریح است به زبان دیپلماسی صحبت نمی

 (.040: 1105)رضوی، « کنید انقالب ایران را درک کنید

های خود در ایران اقدامی بکند، به دولت آمریکا تصمیم گرفت برای حل ماجرای گروگان

ای به ایران بهشتی تماس برقرار کرد و اطالع داد که قصد دارد فرستاده اهللتیبا آهمین منظور 

 برای این کار رمزی کالرک و ویلیام میلرآنها ها بفرستد. دادن به ماجرای گروگانبرای فیصله

امور خارجه  وزارتبه  1138 آبان سال 13م/ 1000 نوامبر 5 خیدر تاررا انتخاب کردند و این دو 

دولت آمریکا تصور  قرار داده شد. ارشانیدر اختهای الزم آمریکا دعوت شدند و دستورالعمل

ان عنوان دوستان ایرکالرک و میلر در جریان انقالب مخالف شاه بودند و به کهییازآنجاکرد می

 آبان رادیو 15 شود اما درها فیصله داده میبا اعزام آنها به ماجرای گروگان اند،شناخته شده

را ندارد  کایبا آمرحق مذاکره  کسچیهای اعالم کرده که تهران اعالم کرد که امام طی بیانیه

 (.103-100: 1188)خداوردی، 
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وقت سازمان ملل وقت یعنی کورت  دبیرکل 1084در سال دادن به این ماجرا  انیمنظور پابه

 اهبا آنافرادی که والدهایم  زجملهو ا والدهایم به تهران آمد تا با مقامات ایران مذاکره کند

(. 000: 1101اهلل بهشتی بودند )نجاتی، وزیر امور خارجه و آیت زادهصادق قطب مذاکره کرد،

تاکنون سازمان »: گفته بود ن ملل داشت،دبیرکل سازما میبا والدهااهلل بهشتی در مالقاتی که آیت

جنایات  ها،های ایران توسط آمریکاییچپاول ثروت ،هاییکایرفتار آمری ملل هرگز درباره

آمریکایی  چند نفرحاال چون  ابراز تأسف نکرده ساواک و دزدی ثروت ملی ایران توسط شاه،

درواقع این سیاست  که،درحالی اندجهان را برشورانده ناگهان افکار عمومی اند،توقیف شده

قرار بگیرد و این از وظایف کمیسیونی است که باید  سؤالمتحده است که باید مورد ایاالت

 (.111-100: 1180؛ سیک، 24: 1155)والدهایم، « تشکیل شود

قسمتی از حرکت ملت  حرکت دانشجویان به طرف سفارت،»همچنین در ادامه اشاره کرد:  او

 منافع دولت یا شورای انقالب و یا حتی امام صورت نگرفت و چون انقالب ما،بود که در جهت 

انقالب مردمی است؛ لذا من معتقدم که نباید با این دانشجویان مخالفت کرد بلکه باید به آنان 

 (.1/104: 1181بابایی، )علی «را ابراز دارند نظر خودهای دیگر مردم فرصت داد تا مانند گروه

-در انقالب ما گروگان»دهد: شرح می گونهنیای را ریگگروگانتی همچنین دلیل اهلل بهشآیت

متحده آمریکا در قبال احساسات مردم بینی نشده بود؛ اما ایاالتپیش آن رینظگیری یا اقداماتی 

در جوانان ما میل گرفتن انتقام را زنده کرد. به دولت آمریکا از  کرد کهیی اعتنایبتا بدان حد 

ما این عمل آنها  دولت نیستند. اند،آنانی که به سفارت هجوم برده بود خطر شدهاعالممر قبالً این ا

ای است که علیه ابرقدرت از طرف جامعه درکقابلرا پسندیدیم، زیرا این یک واکنش 

« ایمبا کشور دیگری چنین برخوردی نداشته گاهچیهاست. ما  فشار بودهطوالنی زیر  زمانمدت

 (.1/112: 1185بهشتی،  )حسینی

اشغال النه »ایشان در ارتباط با اهمیت اشغال النه جاسوسی در اعتالی انقالب اسالمی گفت: 

آمریکایی که طبق اسناد موجود از مرز وظایف  جاسوسی و جلوگیری از خروج مأموران

که ضرورت  نقطه عطفی بود بر انقالب ما، به این معنی اند،دیپلماسی خودشان خیلی تجاوز کرده

کرد ملت به پا خاسته است. ما دشمن اصلی خود را بیش از هر چیزی این انقالب ایجاب می

 ما در پرتو این اقدام حتی سودهای اقتصادی هم بردیم:... دیگر هدف و مورد هجوم قرار بدهد

مقدار زیادی کاالهای مصرفی بیجا را کمتر به ... مقادیر زیادی نفتمان را مفت نفروختیم
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در شتاب دادن به بازگشت به  مؤثرمسئله اشغال النه جاسوسی از عوامل  .ملکتمان را دادیمم

 (.002: 1151)بهشتی،  «خویشتن بود

اقدامات دانشجویان اگر در خارج از کشور  اهلل بهشتی همچنین در سخنانش گفت کهآیت

ارش در قبال ایران از و آمریکا با رفت مردم هستند تیموردحماشود در داخل ایران محکوم می

اهلل بهشتی همچنین در مورد اشغال (. آیت21: 1151بهشتی، ) ی تجاوز کرده استالمللنیبقوانین 

اشغال النه  مسئله» سفارت آمریکا و پیامدی که کار دانشجویان به دنبال داشت گفته بود:

های گیریشت که موضعدا العادهفوقجاسوسی آمریکا برای ملت ما و انقالب از این نظر اهمیت 

بتواند با شتاب بیشتری جلو  کایو آمری ایران اسیو سهای اقتصادی قاطع در جهت قطع وابستگی

. در حقیقت کار این جوانان قهرمان انقالبی این بود که به آمریکا و دنیا نشان دهد که یک برود

)روزنامه « کندتحمل نمی هاهای خودش را از جانب ابرقدرتاعتنایی به آرمانملت انقالبی بی

 (.112 :035، ش 1130بهمن  2 شنبهپنجانقالب اسالمی، 

دبیرکل سازمان ملل همچنین قصد داشت با امام دیداری داشته باشد، اما امام درخواست او را 

ها وجود ندارد و خاصی برای مسئله گروگان حلراهاهلل بهشتی معتقد بود که نپذیرفت. آیت

(. 210: 1100)ستوده و کاویانی، های ایران بدهدست که تن به خواستهآمریکا مجبور ا

در طی آنها  دانشجویان پیرو خط امام به اسنادی در سفارت آمریکا دست پیدا کرده بودند،

هایی در در میان اسناد افشاگری مردم ارائه بدهند. را بهکردند اسناد های تلویزیونی سعی میبرنامه

اسنادشان در سفارت موجود بود و خبر از ارتباط آنها  کشور کههای مهم تمورد برخی از شخصی

مهم و مطرح ایران  داد وجود داشت. سفارت آمریکا در مورد بیشتر شخصیتبا دولت آمریکا می

توان به از مطالب اسناد می اهلل بهشتی،در مورد آیت ازجمله ی کرده بودآورجمعاسنادی را 

 .کرد دایپدر قبال آمریکا و دشمنان انقالب دست اهلل بهشتی موضع آیت

رهبر واقعی سازمان سید محمد بهشتی یکی از مالهای  یکی»در یکی از این اسناد آمده است:

 اهلل طالقانی،آیت باشد.کند و رابط اصلی با پاریس میقلهک است که جنبش را هدایت می

قطعاً شکی وجود ندارد که بهشتی و  رفسنجانی و منتظری رهبران اصلی افتخاری هستند؛ ولی

حسن نزیه رئیس کانون  جملهمنی رروحانیغتر و همکاران گروه او متشکل از مالهای جوان

شخص مورد اعتماد خمینی و  لهیوسبهحزب جمهوری اسالمی  .دهندکار اصلی را انجام می وکال،

ل حاضر از بیشترین میزان شود، در حاعضو سرشناس شورای انقالب دکتر محمد بهشتی اداره می
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)اسناد النه جاسوسی، کتاب « ایران برخوردار است حمایت مردمی در میان دیگر احزاب سیاسی

 (.120-105: 1185سوم، 

 سیاسی ازنظرترین و وینو گرادف سفیر روسیه در ایران معتقد است که بهشتی باهوش

(. به 585: 1185کتاب پنجم،  )اسناد النه جاسوسی،« ترین رهبر مذهبی ایران استمتخصص

او  را کهحمایت خمینی و قدرتی  ها،گران حزب جمهوریِ بهشتی بنابر گزارشی تحلیلگفته

 (.282: 1185)اسناد النه جاسوسی، کتاب ششم،  پشت سر خود دارد نماینده آن است،

که با این بازرگان رئیس دولت موقت  درآمدپس از اینکه سفارت آمریکا به اشغال دانشجویان 

عمل دانشجویان مخالف بود استعفای خود را اعالم کرد و امام نیز با استعفای او موافقت نمود و 

با این استعفا تا تشکیل کابینه دولت تصمیم گرفته شد که هر یک از اعضای شورای انقالب 

ی و باهنر امسئولیت یک یا چند وزارتخانه را به عهده بگیرند، آقایان هاشمی رفسنجانی، خامنه

را به عهده گرفتند. همچنین  وپرورشو آموزشبه ترتیب مسئولیت وزارت کشور، وزارت دفاع، 

کنی برعهده گرفت و بهشتی که آن موقع رئیس ی انقالب اسالمی را مهدویمسئولیت کمیته

البته این آقایان ابتدا سرپرست این  .شورای عالی قضایی بود سرپرست جهاد سازندگی شد

 (.131: 1100ها بودند سپس معاونت آن را برعهده گرفتند )دارابی، انهوزارتخ

بین دولت و نهادهای انقالبی و روحانیون  نظراختالفها باعث شده بود ی آمریکاییریگگروگان

 بودند، مسئله زیآممسالمتها با در نظر گرفتن عواقب کار خواهان حل پدیدار شود. دولتی

دانستند اصرار داشتند که از این ماجرا نهایت که خود را پیرو خط او میی و کسانامام  کهدرحالی

هایی که ایرانیان مطرح کرده بودند این بود که آمریکا شاه را به خواسته ازجملهاستفاده را ببرند. 

همراه اموالی که از کشور خارج کرده بود به ایران تحویل بدهد تا در ایران محاکمه شود، 

ها خوار و خفیف کردن ی این خواستههمه ... مات گذشته خود پوزش بخواهد وآمریکا از اقدا

ی خواستار این بود که هر چه زودتر این دو المللنیبآمریکا را به همراه داشت. از طرفی فضای 

کشور به ماجرا خاتمه بدهند، مردم آمریکا با فشار آوردن به دولت خود خواهان آزادی 

ی سیاسی، هاالعملعکسها گروگان مسئلهتداوم  کهییازآنجات ایرانی ها بودند. مقاماگروگان

سرانجام با  نظامی، اقتصادی نامناسبی را به دنبال داشت، تصمیم به توافق با آمریکا را گرفتند.

های بانکی ایران را که در حدود یازده وساطت کشور الجزایر، آمریکا تعهد کرد که حساب

ه بود آزاد کند و شکایتی بابت گروگان گرفتن علیه ایران نداشته میلیارد بود و مسدود کرد
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باشند. ایران هم تعهد کرد که در قبال مسدود کردن حساب خود از آمریکا شکایت نکند 

 .(05-00: 1151)بازرگان، 

 یریگجهینت

های اهلل سید محمد حسینی بهشتی از روحانیون برجسته و صاحب اندیشه در میان شخصیتآیت

های مختلف سیاسی، اجتماعی، رود. وی در صحنهتاریخ انقالب اسالمی به شمار می رگذاریتأث

های منتهی به پیروزی انقالب اسالمی حضور فعال و چشمگیر داشت. دینی و تبلیغاتی در سال

در دو مرحله قابل بررسی است، مرحله قبل از انقالب و پس از انقالب.  اهلل بهشتیزندگی آیت

 اودو مرحله فعالیت و اقدامات مؤثری در خدمت به نهضت امام خمینی انجام داد. وی در هر 

های های آموزشی و ایجاد مدرسه دین و دانش، توانست در سخنرانیضمن حضور فعال در عرصه

مؤثر خود مواضع امام خمینی را برای آحاد مردم تشریح نماید. همچنین با اعزام به مرکز اسالمی 

ی انقالب اسالمی ایران شد. وی با نیز شارح بسیاری از آراء و نظرات دربارههامبورگ آلمان 

پس از وقوع انقالب نیز در  اوحضور در فرانسه در حلقة یاران نزدیک امام نیز قرار داشت. 

های خطیر آن دوران نیز همچون شورای انقالب حضور داشت و در مجلس خبرگان مسئولیت

های انقالب ی در حمایت و پشتیبانی از اصول و ارزشریپذتیمسئولو قانون اساسی نیز با درایت 

 صبغهبر « هیفقتیوالرهبری و »بود. او در اصول مهم قانون اساسی همچون  قدمثابتاسالمی 

 اسالمی و صالح جامعه مسلمان در وجود این اصل تأکید فراوان داشت.

مجلس خبرگان اقدام  سیرئبینان عنوااهلل بهشتی در زمان اشغال سفارت آمریکا بهآیت

تأیید کرد و  محسوب شد،« انقالب دوم»دانشجویان پیرو خط امام را که از نگاه امام خمینی 

حتی با صراحت نظر خود را  کهیطوربهمواضع خود را در این خصوص به گوش مردم رسانید، 

ن کرد که این سازمان در کل وقت سازمان ملل متحده داشت عنوادر دیداری که با والدهایم دبیر

اعالم مواضع نسبت به کشورهای مختلف تبعیض قائل شده است و نسبت به اقدامات استعماری و 

بوده است. همچنین اقدام دانشجویان خط امام را بدون  تفاوتیبجویانه کشور آمریکا دخالت

وی وجود دخالت دولت و حاکمیت و در راستای مردمی بودن انقالب اسالمی تبیین کرد. 

سفارت آمریکا را منشأ ضدیت با منافع جمهوری اسالمی خواند و از تسخیر آن اعالم حمایت 

اهلل بهشتی در اعالم مواضع انقالب اسالمی در های ارزشمند آیتها و تأثیرگذاریکرد. روشنگری
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 وگذر از مراحل سخت دوران اولیه تشکیل حکومت جمهوری اسالمی ایران، بسیار مؤثر بود 

ی و در پی ریوزنخستی در دفتر گذاربمبگرفت. بعدها با امام راحل نیز قرار می تیموردحما

 «خار چشم دشمنان اسالم»او را  اهمیت و اثرگذاری دلیلاهلل بهشتی، امام خمینی به شهادت آیت

 نامید.

 کتابنامه

 الف( اسناد

 .44014411 ؛44014400)مراسان(: شماره بازیابی  مرکز اسناد انقالب اسالمی

 .1100، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی، 1، ج اسناد انقالب اسالمی

مؤسسه مطالعات  تهران: ،5-3-1کتاب  دانشجویان پیرو خط امام، اسناد النه جاسوسی آمریکا،

 .1185وپژوهش سیاسی، 

رکز بررسی اهلل سید محمد حسینی بهشتی( تهران: م)آیت 1، ج یاران امام به روایت اسناد ساواک

 .1100اسناد تاریخی وزارت اطالعات، 

 ب( کتاب

 .1180، تهران: کانون اندیشه جوان، ، بهشتی در زمینزاده، حسنابراهیم

 .1180، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی، مبانی رهبری سیاسی امام خمینیاشرفی، اکبر، 

 .3، چ 1151مهندس بازرگان، تهران: انتشارات  ،انقالب ایران در دو حرکت مهدی، بازرگان،

، تدوین: عبدالرحیم اباذری، تهران: مرکز فضلاهلل شیخ مرتضی بنیخاطرات آیتبنی فضل، مرتضی، 

 .1185اسناد انقالب اسالمی، 

 .1151 تهران: واحد فرهنگی بنیاد شهید، دفتردوم، ،سید مظلوم امت بهشتی،

 .1152ن: حزب جمهوری، حزب جمهوری، تهرا 10، گفتار شماره پاسخ به سؤاالت

تهران: مرکز اسناد انقالب  شهید حجت االسالم محمد جواد باهنر به روایت اسناد،ترکچی، فاطمه، 

 .1181اسالمی، 

، بینا(اجتماعی ابوالفضل توکلی -، دیدار در نوفل لوشاتو )خاطرات سیاسیبینا، ابوالفضلتوکلی

 .1180نشر آثار امام خمینی، تدوین فرامرز شعاع حسینی تهران: مؤسسه تنظیم و 
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تدوین قاسم  ،2، ج همگام با آزادی: خاطرات شفاهی سید محمدمهدی جعفریجعفری، محمدمهدی، 

 .1180قم: صحیفه خرد،  یاحسینی،

: اهلل بهشتی، تهرانتنظیم بنیاد نشر آثار آیت ، تهیه ومبانی نظری قانون اساسی، حسینی بهشتی، محمد

 .1108بقعه، 

، تهران: مرکز اسناد انقالب 1، ج اهلل بهشتیهای آیتسخنرانی و مصاحبهمحمد،  ،حسینی بهشتی

 .1185اسالمی، 

، گردآوری و تدوین: 2 ، جها ویژه زندگینامه مقام معظم رهبریخاطرات و حکایت ای، علی،خامنه

 .1108مؤسسه فرهنگی قدر والیت، تهران: مؤسسه فرهنگی قدر والیت، 

مرکز  ، تهران:ی جاسوسیایران و آمریکا از پیروزی انقالب تا تسخیر النه روابط ،حسن خداوردی،

 .1188اسناد انقالب اسالمی، 

تهران: مرکز اسناد  پور،تدوین: حمید کرمی ،اهلل ابوالقاسم خزعلیخاطرات آیتخزعلی، ابوالقاسم، 

 .1182انقالب اسالمی، 

 .1100، ، تهران: سیاستسیاستمداران اهل فیضیه علی، دارابی،

، تهیه وتنظیم اداره راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی

 .1158تهران: انتشارات سازمان تبلیغات اسالمی،  تبلیغات و انتشارات،

 .1105تهران: انتشارات همشهری،  ،هاشمی و انقالب مسعود، رضوی،

، 1به کوشش جمعی از پژوهشگران، ج (، 8511-8511)سازمان مجاهدین خلق از پیدایی تا فرجام 

 .1180-1183های سیاسی، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش

 .1100مؤسسه نشر و تحقیقات ذکر،  تهران: ،روز 111 بحرانحمید،  ،کاویانی امیررضا، ستوده،

ب اسالمی، ، ترجمه علی بختیارزاده، تهران: مرکز اسناد انقالریزدهمه چیز فرو میسیک، گری، 

1180. 

، تهران: مرکز اسناد انقالب اهلل بهشتیتاریخ شفاهی زندگانی و مبارزات آیتشعبانی، امامعلی، 

 .1180اسالمی، 

تن، تهران: ، ترجمه سید مجید روئین، انقالب اسالمی ایران از نگاه دیگرانصدیقی، وحیدالزمان

 .1108اطالعات، 
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تهران: تهیه وتنظیم اداره  ،1، ج قانون اساسیصورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی 

 .1158تبلیغات و انتشارات، 

، تدوین: غالمرضا خارکوهی، اهلل طاهر گرگانیاهلل حبیبخاطرات آیتاهلل، طاهرگرگانی، حبیب

 .1188تهران: سوره مهر، 

 .1181، تهران: امید فردا، 1، ج بیست و پنج سال در ایران چه گذشتعلی بابایی، داود، 

، تهران: مرکز اسناد انقالب گیری تا انشعابجامعه روحانیت مبارز تهران از شکلکردی، علی، 

 .1185اسالمی، 

 .1183، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی، اهلل بهشتیزندگی و مبارزات آیتکردی، علی، 

 .1180، تهران: پیام آزادی، تصویر ماندگارملکی، هدی، 

، ترجمه مجتبی انقالب اسالمی از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسالمی گیریشکلمیالنی، محسن، 

 .1181عطارزاده، تهران: گام نو، 

مؤسسه  تهران: ،2ج  (از کودتا تا انقالب) ی ایرانتاریخ سیاسی بیست و پنج ساله غالمرضا، نجاتی،

 .1101خدمات فرهنگی رسا، 

، تهران: مرکز یعه در پیروزی انقالب اسالمینقش روحانیت شامانی زوارم، وحید،  زاده، احمد،نقیب 

 .1182اسناد انقالب اسالمی، 

 .1155 تهران: اطالعات ترجمه عبدالرحمن صدریه، ،ای سیاستکاخ شیشه کورت، والدهایم،

 ج( روزنامه

 .035، ش 30، س 1138بهمن  2، پنج شنبه روزنامه انقالب اسالمی

 .50، ش 1138 شهریور 22، پنجشنبه روزنامه انقالب اسالمی

 .14/11/30، سال 18روزنامه اطالعات 

 


