حضور270نمایندهکارخودراشروعکرد.اماازاینتعداد،نمایندگانیبهقوایدیگر
پیوســتند :محمدعلی رجایی؛ نخســتوزیر و رئیس جمهوری ایــران؛ محمدجواد
باهنــر ،نخســتوزیر؛ ســیدعلیاکبر پــرورش ،وزیر آمــوزش و پــرورش؛ حبیباهلل
عسکراوالدی،وزیربازرگانی؛حسنغفوریفرد،وزیرنیرو؛عبدالمجیدمعادیخواه،
وزیر ارشاد؛ محمد غرضی ،وزیر نفت؛ سیدمحمد خاتمی ،وزیر ارشاد؛ سیدحسین
موســوی تبریزی ،دادســتانکل انقالب؛ علیاکبــر والیتی ،وزیر امــور خارجه؛ احمد
توکلــی ،وزیــر کار؛ علیاکبر ناطقنــوری ،وزیر کشــور؛ محمد امامیکاشــانی ،رئیس
دیوان عدالت اداری؛ ســیدعلی خامنهای ،رئیس جمهوری ایران؛ محمدعلینژاد
ســارخانی ،اســتاندار تبریــز؛ محمدصادق حائــری شــیرازی ،امام جمعه شــیراز و
غالمرضاحسنیبزرگآباد،امامجمعهارومیه.
در نخســتین مرحلــه از انتخابات مجلس 18،نفر اکثریت مطلق آرا را بهدســت
آوردنــد که بــه ترتیب عبارتنــد از :فخرالدیــن حجازی(با یــک میلیــون و  567هزار
و  59رأی یــا  73.5درصــد نفــر اول بــود) ،حبیبــی ،بــازرگان ،معینفــر ،خامنهای،
حجتیکرمانــی ،باهنر ،آیــت ،غفوری ،غفــاری ،خوئینیهــا ،رجایــی ،ناطقنوری،
هاشمیرفســنجانی ،یزدی ،طالقانی ،چمران و سحابی(عزتاهلل) .از میان  18نفر
کاندیــدای برگزیــده دوره اول 11 ،نفر از لیســت ائتــاف بزرگ 5 ،نفر از لیســت گروه
همنام و 2نفــر از دفتر همکاریهای مردم با رئیس جمهــوری بودند که به مجلس
شــورای اســامی راه یافتند .برای اداره موقت امور مجلس ،یداهلل سحابی بهعنوان
رئیس ســنی ،مهدی بــازرگان نایبرئیس و مجیــد انصاری ،میربهزاد شــهریاری،
عطــاءاهلل مهاجرانــی ،عبدالرضــا اســدینیا ،عبدالحمیــد دیالمه ،رضــا رمضانی
خورشیددوست بهعنوان منشی انتخاب شــدند .تااینکه در نوزدهمین و بیستمین
جلســه علنی مجلــس 29( ،و 30تیر) اکبر هاشمیرفســنجانی بــا 146رأی ،رئیس و
علیاکبر پرورش با  124رأی و ســیدمحمد موســویخوئینیها بــا  108رأی بهعنوان
نایبرئیــس مجلس انتخاب شــدند .بعدها در این مجلس گــروه 35نفره به گروه
لیبــرال معروف میشــوند .با گذر زمــان و بعــد از برکناری بنیصدر بــه خاطر عدم
کفایت سیاســی بالفاصله انشــقاقی بین پیــروان خط امام ایجاد میشــود و جریان
چپ و راســت شــاید از همین زمان متولد میشــود و در مجالس بعدی پررنگتر و
خــط بینشــان عمیقتر میشــود .نماینــدگان مجلس پــس از برگــزاری معارفه با
شــورای انقالب ،در روز یکشنبه ۴خرداد ماه ۵۹به حضور امام خمینی(ره) رسیدند
واولیناقداممجلستعاملبارئیسجمهوریوقتبرایتعییننخستوزیربود.
اما این آرامش طولی نکشــید؛ با شــروع جنگ ایران و عراق در  31شــهریور  ،59این
موضوعبهاولویتاولبیشترنطقهاینمایندگانبدلشد.طیچهارسال ۳۲،نفر
از نمایندگان فوتکردهیا شهید شدند.
ëëآخرینجلسه
عقربههــا ســاعت 11را نشــان میدهــد و رئیسمجلس ،هاشمیرفســنجانی از
نمایندهها برای عکس دســتهجمعی دعوت میکند .این پایان مجلس اول است؛
پنجم خــرداد  1363که با پیام امام خمینی(ره) خاتمه مییابد« :مجلس شــورای
اســامی کــه در رأس تمــام نهادهای نظام جمهوری اســامی اســت از ویژگیهای
خاص برخوردار اســت که مهمترین آنها اســامی و ملی بودن آن اســت .اســامی
اســت که تمام تالشــش در راه تصویب قوانین غیرمخالف با احکام مقدس اسالم
اســت خصوصاًبا برخوردی از شــورای محترم نگهبان؛ و ملی است که از متن ملت
جوشــیده است و دست شرق و غرب و وابستگان به آنها از سرنوشت آن کوتاه است.
امــروز مجلس خانه واقعی ملت اســت و برخــاف دوران طاغوت بخصوص رژیم
ســتمگر پهلوی بر آرای توده متعهد به اســام و اصیل و زحمتکش و محروم استوار
اســت و دســت ناپاک دولتمردان و قدرتمندان و خانان و غرب و شــرقزدگان از آن
کوتاه اســت .امروز دولت مــورد اعتماد مجلس حقاًدولت مســتضعفان که وارثان
روی زمیناند ،اســت .خداوند متعال نعمت بزرگ اســام و اســتقالل و آزادی را بر
ملت ســتمدیده ایران مســتدام فرماید و ســایر ملل تحت ســتم را از بند ستمگران
نجاتدهد».نمایندههاسهمرتبهصلواتمیفرستندولوحاهداییامامراازدست
رئیسمجلــس دریافت میکننــد و لوحی که به خانوادههای شــهدا اهدا میشــود؛
محمد منتظری  ،دکترچمران ،علیاکبر دهقان ،حسین صادقی ،دانشآشتیانی،
ســیدمحمدباقر حسینیلواســانی ،محمدعلــی حیــدری ،غالمحســین حقانــی،
سیدحسن آیت ،کمالینیا ،علی هاشمیسنجانی و سیفاهلل عبدالکریمی .منشی
مجلــس دو پیــام را میخواند؛ پیامــی از نمایندگان دوره اول که بــه مجلس دوم راه
یافتهاند و پیام آخر که از رئیسمجلس قدردانی میشود .پایان مجلس اول شورای
اســامی بــا کارنامــهای که در آن ثبت شــده 625:جلســه علنی 15،جلســه مخفی،
 24کمیســیون اصلی و چند کمیســیون فرعی 804 ،طرح و الیحه بهطور رســمی در

مجلس مطرح شــده که تعداد  365الیحه و طرح تصویب و ابالغ شده و  291الیحه
و طرح قبل و بعد از بحث اســترداد شــده یا مســکوت مانده یا رد شــده و تعداد 147
الیحهوطرحدرکمیسیونهاماندهودرآیندهبررسیخواهدشد31.باربحثدرباره
اعضــا و کابینــه دولت و رأی اعتماد بــه 102وزیر که 8نفر از ایــن مجلس رأی اعتماد
نیاوردند.
ëëرأی مجلس به عدم کفایت سیاسی بنیصدر
یکــی از جنجالیتریــن اتفاقهــا در مجلــس اول؛ اول تیــر 1360بود کــه روزنامه
جمهوری اسالمی در صفحه اول خود با تیتر بزرگ نوشت 177« :رأی به بیکفایتی
بنیصــدر بــرای ریاســتجمهوری»؛ و 37روز بعــد ،روزنامهها ،در روز چهارشــنبه
هفتم مردادماه نوشــتند« :بنیصــدر با اخذ پناهندگی به پاریــس گریخت ».تاریخ
بســرعت ورق میخــورد؛ روزنامــه انقــاب اســامی ،روز سهشــنبه 9بهمــن 58
مینویســد از 14میلیون رأی اخذ شده10 ،میلیون و  709هزار و 330نفر به بنیصدر
رأی دادنــد و رأی او در تهــران 1میلیون و  833هزار و  197نفر اســت .بار دیگر عقربه
زمــان بــه 31خــرداد  60برمیگــردد.
مجلــس بعــد از دو روز بحــث و بررســی،
بــه عــدم کفایــت سیاســی ابوالحســن
بنیصــدر ،رئیسجمهــوری وقــت رأی
تنوع لیستها در آستانه
مثبــت داد 11 .روز بعــد از عــزل بنیصــدر
انتخابات مجلس اول ،گویای
از فرماندهــی کلقوا(20خــرداد )۱۳۶۰
احزاب
حضور بیشتر گروهها و
«طرح عــدم کفایــت سیاســی بنیصدر»
بــرای ریاســتجمهوری توســط  120نفــر
و تشکلهای فعال سیاسی در
از نماینــدگان بــه مجلــس ارائــه شــد .امــا
انتخاباتبود.اینبارروحانیون
مجلس فاقد آییننامه الزم برای بررســی
مثلانتخاباتریاستجمهوری
بود .هاشمیرفســنجانی استدالل میکرد
کار بــه ایــن مهمــی نمیبایســت طــوری
منعیبرایحضورنداشتند.
انجــام بگیــرد کــه خدایناکــرده در آینده
برای همین حزب جمهوری
دســتاویزی بــرای ضدانقالب و دشــمنان
داخلی و خارجی نظام جمهوری اسالمی
اسالمی و روحانیت مبارز از
باشــد ،بــرای همین مجلس طرحــی را در
ائتالفبزرگ(متشکلازجامعه
 22خــرداد  60تحتعنــوان «آییننامــه
روحانیت مبارز ،حزب جمهوری
چگونگــی بررســی عدمکفایــت سیاســی
رئیسجمهــوری» مشــتمل بــر  4مــاده
اسالمی،سازمانمجاهدین
و 2تبصــره تصویــب کــرد کــه در آن شــیوه
اسالمی
انقالب اسالمی ،انجمن
بررســی رئیس جمهوری مشــخص شده
معلمان،نهضتزنانمسلمان،
اســت .بعد از آن بود که طرح عدمکفایت
سیاســی بنیصدر بررســی و تصویب شد.
سازمان فجر اسالم ،اتحادیه
مهمترین دلیــل بر عدم کفایت سیاســی
انجمنهای اسالمی شهر ری و
بنیصــدر از ســوی نماینــدگان مجلــس
بنیادالهادیبود)میگفتند
«موضعگیــری وی علیه نظــام جمهوری
اســامی و اتحاد بــا نیروهــای ضدانقالب
وابســته بــه شــرق و غــرب جهــت نابودی
نظــام اســامی و همچنیــن مخالفــت
مســتمر وی با مجلس شــورای اسالمی از
بــدو تأســیسو حتی پیش از افتتاح آن ،دخالت صریــح درقوهقضائیهوعدم درک
صحیح از بدیهیترین اصول قانون اساســی و نیز عدم اعتقاد به اصل تفکیک قوا»
اعالم شد.
ëëشعلهاختالفگستردهترشد
شروع اختالف میان مجلس و رئیس جمهوری از ابتدای روی کار آمدن دولت و
در جریان انتخاب نخســتوزیر بود .اگرچه بهنظر میرسید با انتخاب شهید رجایی
به سمت نخستوزیری این کدورت به فراموشی سپرده خواهد شد ،اما تقابل میان
نیروهــای مشــهور به خط امــام(ره) که عمدتــاًاز اعضای حزب جمهوری اســامی
بودنــد و بنیصــدر پساز انتخاب نخســتوزیر و کابینــه همچنان ادامــه یافت و در
زمســتان  ۱۳۵۹دور تازهای از منازعات شــروع شــد .در آخرین روزهای پاییز ،۱۳۵۹
ســخنرانی احمد ســامتیان و حســن الهوتی اشــکوری از یاران نزدیک بنیصدر در
مشــهد باعث مناقشــات و درگیریهایی بین هواداران دو گروه شــد و در اســفندماه
همان سال با سخنرانی ۱۴اسفند رئیس جمهوری در دانشگاه تهران ،این منازعات
شدتگرفت.باشدتگرفتناختالفاتدرنوروز،۱۳۶۰هیأتیازسویحضرتامام
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