
مطمئن شدم!« 
  تهيه قوانين داخلي آغازين دوره از مجلس 

خبرگان رهبري
پس از انتخابات هيئت رئيس��ه، اينك زمان تهيه و 
تصويب آيين نامه داخلي مجلس خبرگان بود. طبق 
اصل111 قانون اساس��ي مصوب سال58، مقررات 
تشكيل خبرگان مي بايست در اولين اجالسيه اين 
مجلس تعيين شود. اينك اين سؤال مطرح بود كه 
آيا مجلس خبرگان مي توان��د در دوره هاي بعد هم 
آيين نامه بنويسد يا فقط در اجالس اول مي تواند؟ در 
پي طرح اين پرسش، نائب رئيس مجلس خبرگان از 
شوراي نگهبان - كه مسئوليت تفسير قانون اساسي 
را به عهده دارد- درخواس��ت كرد تا نظر تفسيري 
خود را درباره اصل111 قانون اساس��ي اعالم كند. 
شوراي نگهبان در پاس��خ به اين استفساريه، اعالم 
كرد: »تعيين مقررات تش��كيل خبرگان مندرج در 
اصل111 قانون اساس��ي كه مي بايس��ت در اولين 
جلسه به عمل آيد، مربوط به دستور اولين اجالسيه 
اس��ت. بنابراين هر نوع تغيير و اصالح الزم از طرف 
مجلس خبرگان در مقررات مذك��ور، از نظر قانون 
اساسي بالمانع اس��ت و نيز طبق اصل 108 قانون 
اساسي، وظيفه تهيه قانون در مورد تعداد و شرايط 
اعضاي خبرگان و نح��وه انتخاب آنه��ا و آيين نامه 
داخلي جلسات آنان، براي مجلس دور اول، به عهده 

فقهاي شوراي نگهبان است«. 
در زمينه شناسايي و تعيين جانشين رهبري، براي 
جلوگيري از بروز فترت در نظام جمهوري اسالمي 
و ضمانت مداوم آن بر اس��اس اصل واليت فقيه، در 
تاريخ59/7/10 قانون تدوين و تنظيم و براي تصويب 

به امام تقديم و برخي از مواد آن اصالح شد. 
ب��راي تهي��ه آيين نامه داخل��ي و مق��ررات اجراي 
اصل111 قانون اساسي، اعضاي كميسيون انتخاب 
ش��دند تا ضمن تهي��ه آيين نامه داخل��ي و تدوين 
مق��ررات اجراي اص��ل111، گزارش ه��اي خود را 
به جلس��ه عمومي خبرگان تقديم كنن��د تا مورد 
بحث و بررس��ي قرار گيرند. پس از انجام اين روند، 
مجلس خبرگان رهبري ش��كل گرف��ت كه پس از 
رحلت حضرت امام به شايس��ته ترين نحو، وظيفه 
قانوني خود را انجام داد و با اكثريت آرا مقام معظم 

رهبري را براي قبول اين مسئوليت برگزيد. 
مجلس خبرگان بر اساس آيين نامه داخلي خود بايد 
سالي حداقل يك اجالس داش��ته باشد و به بحث و 
بررسي درباره موضوعات مهم و اساسي در چارچوب 

وظايف و صالحيت خود بپردازد. 
  تعيين و ع�زل قائم مقام رهب�ري در اولين 

دوره از مجلس خبرگان
يك��ي از مهم ترين وظاي��ف مجلس خب��رگان در 
نخستين سال هاي تشكيل، انتخاب قائم مقام رهبري 
بود. شرايط خاص جس��ماني امام، جنگ تحميلي، 
تهديدات داخلي و خارجي و تحركات و آشوب هاي 

ضدانقالب در داخل كشور به ويژه موج عظيم ترورها 
در س��ال هاي نخس��ت انقالب و انتخاب و معرفي 
قائم مقام رهب��ري را به ام��ري اجتناب ناپذير بدل 
مي س��اخت. مجلس خبرگان رهبري قصد داشت 
با تعيين قائم مقام رهبري، به ثبات نظام اس��المي 
كمك كند تا اگر حادثه اي براي امام پيش آمد، خأل 
ناشي از فقدان ايش��ان موجبات سوءاستفاده هاي 
احتمال��ي را فراهم نياورد. اي��ن كار صورت گرفت، 
اما به داليلي قائم مقام رهب��ري پيش از رحلت امام 
توسط ايشان عزل شد و خبرگان هم ديگر كسي را 
به عنوان قائم مقام رهبري معرفي نكرد. آيت اهلل سيد 
جعفركريمي از اعضاي وقت مجلس خبرگان رهبري 
دراين باره مي گويد:»درآن دوره، كشور درگير جنگ 
و مسائل و مشكالت فراواني بود. خاطرم هست كه 
مرحوم آقاي جمي روزي اين مسئله را مطرح كرد 
كه اگر خداي ناكرده براي امام اتفاقي بيفتد، در اين 
شرايط خطير و بحراني، مسئوالن فرصت كافي براي 
مشورت و انتخاب جانشيني امام نخواهند داشت و 
خوب است كه تا دير نشده، براي اين مشكل چاره اي 
بينديشيم.  سپس آقاي منتظري را به دليل سوابق 
انقالبي و ارتباط نزديك با امام و حضور در صحنه هاي 
حساس انقالب پيشنهاد كرد. عده اي از دوستان هم 
با اين پيشنهاد موافق بودند. من مي دانستم كه امام 
در مجموع با اين امر موافق نيستند و آقاي منتظري 
را براي اين امر خطير مناس��ب نمي دانند. من با آن 
شتابزدگي و بدون مشورت قبلي، تصميم گرفتن را 
درست و اين ش��يوه را به صالح كشور نمي دانستم. 
به همين دليل از رياست مجلس وقت خواستم كه 
صحبت كنم و گفتم: تعيين قائم مقام رهبري امري 
نيست كه به اين سرعت درباره اش تصميم بگيريد. 
امام هم از سالمتي برخوردارند و با نهايت هوشمندي 
و درايت، كش��ور را اداره مي كنند. هنوزهم فرصت 
براي مش��ورت و انتخاب فردي شايس��ته براي اين 
كار خطير وجود دارد. لذا دليلي براي تعجيل وجود 
ندارد. پس از صحبت هاي من در آن جلسه در مورد 
قائم مقامي آقاي منتظري تصميمي گرفته نشد، ولي 
در جلسه بعد هواداران ايشان اصرار كردند و باالخره 
موضوع را به تصويب رساندند. قرار هم بود كه موضوع 
فعاًل رسانه اي نش��ود، ولي امام جمعه قزوين خبر را 

رسانه اي كرد!«. 
   انتخ�اب آي�ت اهلل س�يد علي خامن�ه اي 

به رهبري در اولين دوره از مجلس خبرگان 
طبق قانون اساسي مصوب سال58 براي تعيين رهبر 

جمهوري اسالمي به سه شيوه مي توان عمل كرد:
1- پذيرفته ش��دن يكي از فقهاي واجد شرايط به 

مرجعيت و رهبري از طرف ا كثريت قاطع مردم
2- انتخاب ي��ك مرجع ب��ه عنوان رهبر از س��وي 

خبرگان رهبري
3- انتخاب سه يا پنج مرجع به عنوان اعضاي شوراي 

رهبري توسط خبرگان رهبري

طبق قانون اساسي راه نخس��ت يعني انتخاب يك 
مرجع توسط اكثريت قاطع مردم اولويت داشت و 
در صورت تحقق آن نوبت به انتخاب توسط خبرگان 
نمي رسيد. در بازنگري س��ال1368 قانون اساسي 
اصل مرجعيت در م��ورد رهبر و ش��وراي رهبري 
ح��ذف و انتخاب رهب��ري با احراز ش��رط مجتهد 
بودن فرد از س��وي خبرگان رهبري، ميسر گرديد. 
بدين ترتيب مجلس خبرگان پ��س از رحلت امام 
در خرداد سال68، بالدرنگ و بر اساس صالحيتي 
كه به موجب اصل107 قانون اساس��ي داشت و با 
در نظر گرفتن ش��رايط من��درج در اصول5 و109 
قانون اساسي، حضرت آيت اهلل سيدعلي خامنه اي 
را با اكثريت قاطع آرا به رهبري جمهوري اسالمي 
انتخاب و به م��ردم معرفي كرد. آي��ت اهلل ابراهيم 
اميني نائب رئيس وقت مجل��س خبرگان رهبري 
دراين باره مي گويد: »حضرت آيت اهلل خامنه اي در 
آن زمان شخصي ناشناخته و بي سابقه   نبود. ايشان 
بعد از پيروزي انقالب سال ها در مقام هاي مختلف، از 
جمله در دوران نمايندگي دوره  اول مجلس شوراي 
اسالمي و دو دوره رياست جمهوري و امامت جمعه  
تهران، خدمت كرده، مراتب تقوا، بينش سياس��ي 
و اجتماعي، تدبير، ش��جاعت، مديري��ت و قدرت 
خود را عماًل به اثبات رسانيده بود. وجود امتيازات 
مذكور براي جمعي از نمايندگان، به ويژه همكاران 
و دوستان نزديك ايشان، امري واضح و روشن بود. 
او از ياران صديق امام و در دوران هشت ساله جنگ 
تحميلي، در پس��ت هاي مختلف لياقت و صداقت 
خود را به اثبات رس��انيده بود... طريق احراز شرط 
ديگر يعن��ي اجتهاد و صالحيت علم��ي براي افتاء 
در ابواب فقه دو چي��ز بود: يكي تحصيالت چندين 
ساله ايشان در درس هاي سطح فقه و اصول و ادامه 
آنها در درس هاي خارج، ديگري استعداد و هوش و 
حافظه قوي و پش��تكار و جديت ايشان در درس و 

بحث و تدريس«. 
اين سرعت عمل و دقت در انتخاب، تاكنون مهم ترين 
كاركرد عيني و عملي مجلس خبرگان بوده است كه 
موجبات استمرار نظام جمهوري اسالمي را فراهم 
آورد و جاي��گاه و نق��ش حياتي اين مجل��س را در 
ساختار سياسي كشور و تصميم گيري در بزنگاه هاي 

مهم تاريخي اثبات نمود. 
  توصيه اي از امام خطاب به اعضاي آغازين 

دوره از مجلس خبرگان رهبري
امام خمين��ي در پيامي كه ب��راي مجلس خبرگان 
فرستادند، فرمودند: » شما  اي فقهاي شوراي خبرگان 
و  اي برگزيدگان ملت س��تمديده در ط��ول تاريخ 
شاهنشاهي و ستمشاهي! شما مسئوليتي را قبول 
كرديد كه در رأس همه مسئوليت هاس��ت. مجلس 
خبرگان به هيچ چيز  اال مصالح اس��الم و مسلمين 
فكر نكند كه كوچك ترين سهل انگاري، بزرگ ترين 

فاجعه تاريخ را به وجود خواهد آورد.« 
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انتخابات اولين دوره مجلس خبرگان 
رهبري، در19 آذر سال1361 همزمان 
ب�ا انتخاب�ات مي�ان دوره اي مجل�س 
شوراي اس�امي برگزار شد. استقبال 
مردم از اي�ن انتخابات در بس�ياري از 
حوزه ها، حتي از رفران�دوم جمهوري 
فروردي�ن1358  در12  اس�امي 
ب�ود بيش�تر  و  پرش�ورتر  ه�م 

 به بهانه انتشار اثر تاريخي
 »زندگي سياسي و اجتماعي سيدعبداهلل بهبهاني«

غبارزدايي از يك چهره!
   شهريار بهبهاني

گزارش هاي موث��ق تاريخي 
حاكي از آنند كه از آن هنگام 
كه شعله مشروطيت رو به افول 
گرف��ت و فضاي كش��ور رو به 
اختناق رفت، حقوق مطروحه 
در قانون اساسي مشروطيت 
و متمم آن كه ثم��ره نهضت 
و مبارزات ملت ب��ود، در اكثر 

موارد ناديده گرفته شد. لحظات اوليه دوران 
مشروطيت بيشتر به هرج و مرج شبيه بود 
تا دموكراس��ي و تنها در بخش هايي بسيار 
كوتاه از ادوار استقرار نظام مشروطه و آن هم 
به داليل عديده داخلي يا بين المللي، ملت 
ايران توانست به مردم س��االري نزديك تر 

گردد. 
واقعيت آن است كه در بيشتر اين دوران 72 
ساله، تنها شبحي از مجلس به عنوان سمبل 
حكومت مش��روطه در ايران وجود داشت. 
اكثريت وكالي آن نه نمايندگان ملت بلكه 
مبعوثان دربار و دولت ها بوده و دولت ها نيز 

ابزاري براي تحقق خواست دربار. 
اما فلس��فه پيدايش نهضت و وقوع انقالب 
غير از آن بود كه اتفاق افتاد؛ به طور قطع، 
آرماني كه مردم و رهبران نهضت در راه آن 
جانفش��اني كردند، چيزي جز اين خيمه 
ش��ب بازي بي ارزش ب��ود. ملت اي��ران، به 
عنوان يكي از پيش��گامان دموكراس��ي در 
مشرق زمين، با آرزوي كوتاه كردن دست 
قدرت هاي منحط داخلي و استعمارگران 
خارجي و تهدي��د ريزه خ��واران و نوكران 
آنان و حاكميت م��ردم بر م��ردم و حفظ 
منافع و حقوق خود و ايجاد كش��وري آزاد 
و سعادتمند، قدم در اين راه گذارد. داليل 
انحراف انقالب از اه��داف خود، هرچه بود، 
به ط��ور قطع و يقي��ن با نيت مب��ارزان آن 

متفاوت بود. 
ملت ايران، پس از قرن ها اس��ارت و تحمل 

منحط تري��ن حكومت هاي اس��تبدادي – 
به خصوص سلس��له قاجاريه- با س��رعتي 
باور نكردني )و ش��ايد بيش از اندازه سريع( 
قدم در راهي گ��ذارد كه از موان��ع و پيچ و 
خم هاي آن هيچ شناخت و تجربه اي نداشت 
و در اين ميان نيز همواره با دسيس��ه هاي 
صاحبان قدرت سنتي داخلي و توطئه هاي 
قدرت هاي خارجي رو  به رو گرديد. اما نكته 
قابل تعمق آن اس��ت كه حقوق مطروحه 
ملت كه عصاره اش در قانون اساسي و متمم 
آن تجلي يافت، از چنان حقانيتي برخوردار 
بود كه چهار پادشاه دوران مشروطه به دليل 
نقص آن يا عدم كفايت و لياقت در استقرار 

آن، سرنوشتي جز سقوط نيافتند. 
دوستداران تاريخ با چهره هاي اين انقالب 
چ��ه از مي��ان مس��تبدان و چ��ه از گروه 
آزاديخواه��ان و مبارزان آش��نا هس��تند. 
خوش��بختانه، در م��ورد اكث��ر چهره هاي 
اين نهضت، متون و كتب بس��ياري نوشته 
و تدوين گرديده اس��ت، اما ش��ايد يكي از 
ناش��ناخته ترين ش��خصيت ها با توجه به 
نقش و ميزان تأثيرش در اين انقالب، سيد 
عبداهلل بهبهاني مي باش��د. بهبهاني، يكي 
از چهره هاي انقالب مش��روطيت است كه 
برخي وي را رهبر اين انقالب و عده اي وي 
را يكي از رهبران بر شمرده اند. به رغم اين 
موضوع و پس از گذش��ت يك قرن از وقوع 
انقالب مش��روطه، تالش مس��تقلي براي 
ش��ناخت و شناس��ايي وي به عمل نيامده 
اس��ت. درباره نقش آفرينان اي��ن انقالب، 
منابع مختلفي اعم از وقايع نگاري، بيوگرافي 
و اتوبيوگرافي موجود اس��ت ام��ا بهبهاني 
نه خ��ود فرص��ت آن را يافت ت��ا حوادث 
زندگي اش را به رش��ته تحرير درآورد و نه 
اطرافيان، بازماندگان و همرزمانشان بدين 
كار همت گماردند. اين در حالي است كه در 
تمامي متوني كه درباره انقالب مشروطيت 
نوشته شده و با سرگذشت ها و خاطرات نقل 
شده از اين دوران الجرم افعال و كردار وي 
ثبت شده است، وليكن كتابي كه به صورت 
مستقل به زندگي سياسي او پرداخته باشد، 

تا كنون تهيه نشده است. 
اثري كه در معرفي آن س��خن 
م��ي رود، ت��الش مي كن��د با 
اس��تفاده از كت��ب، مقاالت و 
متون چاپ شده درباره حوادث 
اجتماعي و سياس��ي ايران در 
فاصله نهضت تحريم تنباكو تا 
انقالب مش��روطيت به معرفي 
تفصيل��ي اين چهره سياس��ي 
بپردازد. در اين ميان براي روش��ن تر شدن 
برخي از زواياي زندگي اين رجل سياس��ي 
از بعضي اس��ناد چاپ نش��ده و همچنين 
تاريخ شفاهي نيز اس��تفاده گرديده است. 
آنچه باعث گرديد تا نگارن��ده به اين اقدام 
دس��ت زند، مبتني بر دو دليل مش��خص 
بوده اس��ت: نخس��ت آن كه من، به عنوان 
يكي از نوادگان بهبهاني به صورت غريزي 
به ش��ناخت وي و آنچه او انجام داده است، 
عالقه مند بوده و هس��تم. ضمناً عالقه ام به 
تاريخ ايران به خصوص تاريخ دوره قاجاريه 

دليلي بر تدوين اين كتاب شد. 
 از طرف ديگر، چنانچه هر فرد عالقه مندي 
به مطالعه تاريخ انقالب مشروطيت همت 
گمارد و به دنبال يافتن تصويري روش��ن 
از ش��خصيت و عملكرد نقش آفرينان اين 
انقالب باش��د، به جرئت مي توان ادعا كرد 
كه در خصوص بهبهاني به صورت نس��بي 
نيز توفيق��ي حاصل نمي نماين��د؛ چراكه 
كتب و متون موجود هر يك نقشي متفاوت 
و ابعاد شخصيتي گوناگوني را از اين چهره 
معرفي نموده اند كه خواننده را از رسيدن به 
يك جمع بندي در مورد وي ناتوان خواهد 
ساخت. اگرچه، گوناگوني ابعاد شخصيتي 
هر انسان، همواره راه ش��ناخت را نسبي و 
غيرقطعي مي سازد، اما اظهار نظرهاي ضد 
و نقيض و نسبت دادن خصوصيات اخالقي 
و رفتاري، دو سر يك طيف مي تواند در راه 
ش��ناخت هر چهره سياسي موانع بسياري 

به وج��ود آورد و اين همان اتفاقي اس��ت 
كه درباره س��يد عبداهلل بهبهاني رخ داده 
است. بدين معنا كه در معرفي بهبهاني ما 
شاهد اظهار نظراتي كاماًل متفاوت هستيم 
ب��ه صورتي كه مي ت��وان بر اس��اس متون 
موجود، وي را فردي فداكار، تا منفعت طلب 
و رشوه خوار، وطن دوست تا خائن و مستقل 

تا وابسته تعريف كرد. 
برخي او را فردي انقالبي كه در پي استقرار 
نظام سياسي جديد بوده پنداشته اند و برخي 
ديگر حضور وي در صحنه انقالب را ناش��ي 
از غرض ش��خصي و ضديت ب��ا عين الدوله 
دانسته اند. برخي او را فردي فداكار دانسته  اند 
كه يك تنه در مقابل استبداد مي ايستد و در 
مقابل گلوگه، سينه سپر مي سازد و برخي او را 
مردي طماع و اهل زد و بند معرفي مي كنند 
كه در هر شرايطي آنچه برايش اهميت دارد، 
منافع مادي است. برخي او را حامي انقالب 
و انقالبي��ون و مصلح اجتماع��ي مي دانند و 
برخي ديگر او را وابس��ته به امين السلطان و 
سياست بيگانگان!گرچه وي مانند هر انسان 
و هر رجل سياسي در كنار محاسن، معايب و 
نقاط ضعفي نيز دارد، ولي قضاوتي اينچنين 
دوگانه و برشمردن صفاتي اينچنين ناسخ و 
منسوخ، راه را بر شناخت نسبي وي ناهموار 
مي سازد. هرچند كه قضاوت مورخين درباره 
بهبهاني متفاوت مي باش��د ول��ي اكثر آنان 
در يك مطلب اتفاق نظر دارن��د و اين نكته 
را مهدي بامداد در ش��رح حال رجال ايران 
چنين بيان مي سازد: » س��يد عبداهلل، براي 
هر نظري كه فرض شود يكي از پيشوايان و 
مؤسسين مشروطيت ايران است كه زحمات 
بي ش��ماري را در اين راه متحمل شد«. اگر 
اين گفته بامداد را بپذيري��م؛ خوانندگان با 
نگارنده هم عقيده خواهند بود كه جاي يك 
اثر كه مستقالً به زندگي سياسي سيد عبداهلل 
بهبهاني پرداخت��ه باش��د، در خيل عظيم 
مطالب و آثار مدون اين مقطع تاريخي ايران 
عالي اس��ت و اميدوارم اثر م��ورد معرفي ما 
بتواند اين نقصان را مرتفع سازد و آرزومندم 

از نظر محتوايي نيز چنين كند. 
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مجلس خبرگان رهبري، زمينه هاي تأسيس، پيامدها و دستاوردها

از آينده انقالب مطمئن شدم!

  احمدرضا صدري
 روزهايي ک�ه بر ما مي گ�ذرد، تداعي گر تش�كيل 
اولي�ن دوره از مجل�س خبرگان رهبري اس�ت که 
در دوره مس�ئوليت خوي�ش، در س�پهر سياس�ي 
کشور، نقش آفريني آش�كاري داشت و تصميماتي 
مه�م و تاريخي را اتخ�اذ نمود. مقالي ک�ه پيش رو 
داري�د ب�ه اي�ن مناس�بت، ب�ه خوانش�ي از نحوه 
تأس�يس و رويكردهاي مهم اين مجل�س در دوره 
حيات آن پرداخته اس�ت. اميد آنك�ه مقبول افتد. 

      
با فروپاشي نظام 2500ساله شاهنش��اهي در ايران و 
برقراري نظامي اس��المي در س��ال1357، الجرم بايد 
قانون اساس��ي جديدي بر اس��اس ش��ريعت و احكام 
اسالمي تدوين و اصل واليت فقيه به عنوان محور قانون 
اساسي در آن گنجانده مي شد. اين تئوري حكومتي  بود 
كه سال ها پيش از آن، رهبركبيرانقالب طي چند جلسه 
در نجف تدريس كرده بود و اساساً اسالميت نظام تازه 
تأسيس با آن تأمين مي ش��د. بديهي است كه انتخاب 
ولي فقيه به عنوان مهم ترين نهاد جمهوري اس��المي، 
مستلزم تش��كيل مجلس��ي بود كه در آن مجتهدين 
و فقهاي مج��رب بتوانند با تش��خيص مصداق صحيح 
رهبري پس از حيات امام خميني، عالي ترين س��طح 

حاكميت نظام را تعيين و تثبيت كنند. 
  مجلسي که پيشينه تاريخي نداشت

پيش از پيروزي انقالب اسالمي، هرگز چنين مجمعي 
براي انتخاب رهبر يك جامعه شيعي سابقه نداشت و هر 
چند مباني نظري و فقهي آن تبيين شده بود، اما هرگز 
اقدامي عملي در اين جهت صورت نگرفته بود. لذا پس 
از انتخاب رئيس جمهور و نمايندگان اولين دوره مجلس 
شوراي اس��المي، انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان 
رهبري بس��يار ضروري بود، زيرا اي��ن مجلس در واقع 
خطيرترين و مهم ترين نقش يعني انتخاب رهبر را به 
عهده داشت، به ويژه كه شرايط جسمي حضرت امام و 
تهديدات داخلي و خارجي، ضرورت تسريع در تشكيل 

مجلس خبرگان رهبري را صد چندان مي كرد. 
اين نگراني در بين اعضاي مجلس بررسي نهايي قانون 
اساسي هم وجود داشت. از جمله شهيدآيت اهلل بهشتي 
هنگام شور درباره اصل111 قانون اساسي گفت: »اصوالً 
اگر بخواهيد جامعه در مس��يري كه در قانون اساسي 
تعيين شده پيش برود، از اولين اقدامات تعيين خبرگان 
است، براي اينكه شما در اينجا نوشته ايد جانشين رهبر 

را بايد خبرگان معين كند.« 
بدين ترتيب پس از انتخاب رئيس جمهور و نمايندگان 
مجلس ش��وراي اس��المي، انتخابات مجلس خبرگان 
رهبري هم انجام شد و اين مجلس در سال1362 رسماً 

فعاليت خود را شروع كرد. 
  فرآيند عملي تشكيل اولين مجلس خبرگان 

رهبري
انتخابات اولين دوره مجل��س خبرگان رهبري، در19 
آذر س��ال1361 همزمان ب��ا انتخابات مي��ان دوره اي 
مجلس شوراي اسالمي برگزار ش��د. استقبال مردم از 
اين انتخابات در بس��ياري از حوزه ها، حتي از رفراندوم 
جمهوري اسالمي در12 فروردين1358 هم پرشورتر و 
بيشتر بود. اين حضور گسترده و چشمگير نشان مي داد 
كه ملت ايران اهمي��ت مهم ترين ركن نظام جمهوري 
اس��المي، يعني رهبري را- كه وجه تمايز آن از س��اير 
نظام هاي جمهوري است- درك كرده و رسالت خود را 

به درستي انجام دادند. 
از آنجا كه عليه اصل واليت فقيه در قانون اساسي، چه 
در داخل و چه در خارج تبليغات وسيعي صورت گرفته 
بود، تحليلگران سياسي جهان در انتظار واكنش ملت 
ايران روزشماري مي كردند و اقبال گسترده مردمي در 
اولين انتخابات خبرگان رهبري، در واقع محكم ترين و 
روشن ترين پاسخ به كساني بود كه از روز نخست با اين 
اصل مخالفت كردند. حضور قاطع مردم در دفاع از اين 
اصل، اعتبار و اقتدار و حقانيت نظام جمهوري اسالمي 
را در عرصه بين المللي تثبيت كرد و مشروعيت نظام را 
به رخ دشمنان داخلي و خارجي كشيد. در اين انتخابات 
جامعه مدرس��ين حوزه علميه ق��م و جامعه روحانيت 
مبارز تهران ليست مش��تركي دادند و حزب جمهوري 
اسالمي نيز همين ليست را پذيرفت و نامزد مستقلي 

را معرفي كرد. 
  منتخبان حوزه انتخابيه تهران درآغازين دوره 

از خبرگان رهبري
در دور اول انتخابات مجلس خبرگان رهبري، اين افراد 
از حوزه تهران انتخاب ش��دند و تعيين نفر چهاردهم 
به انتخ��اب ميان دوره اي موكول ش��د. حضرات آيات: 
س��يدعلي خامن��ه اي، اكبرهاشمي رفس��نجاني، علي 
مش��كيني، عبدالكري��م موس��وي اردبيلي، محم��د 
محمدي گيالني، يوسف صانعي، محمد امامي كاشاني، 
محمدباقر باقري كني، غالمرضا رضواني، سيدمحمدباقر 
اسدي خوانس��اري، احم��د آذري قمي، س��يدهادي 

خسروشاهي و حسين راستي كاشاني. 
  هيئت رئيسه آغازين دوره از مجلس خبرگان 

رهبري
پس از تش��كيل اولين دوره مجلس خب��رگان رهبري 
در س��ال1362، براي انتخاب هيئت رئيس��ه مجلس  
رأي گيري به عم��ل آمد و آي��ت اهلل حاج مي��رزا علي 
مش��كيني ب��ا45 رأي از64 رأي به رياس��ت مجلس 
خبرگان انتخاب شد. آيت اهلل هاشمي رفسنجاني با38 
رأي نايب رئيس، آيت اهلل مؤمن با45 رأي منشي اول و 
آيت اهلل طاهري خرم آبادي با 37 رأي منشي دوم شدند. 
مجلس خبرگان رهبري با قرائت پيام امام و سخنراني 
آيت اهلل مهدوي كني، رئي��س هيئت مركزي نظارت بر 
انتخابات خبرگان و ارائه گزارش از س��وي ايش��ان كار 

خود را آغاز كرد. 
اين مجلس در دوراني شكل گرفت كه انقالب اسالمي 
شرايط بحراني سال1360 را پشت س��ر گذاشته و به 
ثباتي نسبي دس��ت يافته، اما درگير جنگي ناخواسته 
ش��ده ب��ود. در چني��ن ش��رايطي تش��كيل مجلس 
خبرگان رهبري با پشتوانه بيش از 18 ميليون رأي از 
موفقيت هاي بزرگ جمهوري اسالمي محسوب مي شد، 
به گونه اي كه امام فرمودند: » انقالب تثبيت شد، از آينده 
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