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  هاي اول و دوم نقش و عملكرد نمايندگان زن در دوره
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  چكيده
عهـده   بـر  يو اقتصـاد  ي، فرهنگـ ي، اجتمـاع ياسـ يس يهـا  در حـوزه  يمهم يها ران، زنان همواره نقشيخ ايدر تار
و  يـي در نظـام اجرا  ييبـاال  يهـا  تيـ ران بـه موقع يـ جنبش مشروطه، زنـان در جامعـة ا   يروزيپس از پ. اند داشته
اهش كـ تنهـا   نـه  يمختلـف اجتمـاع   يها ، نقش زنان در حوزهيانقالب اسالم يروزيبا پ. افتنديدست  يگذار قانون

. تعهد سـپردند  ين دوره به نظام اسالميزنان در ا. داشته است يريش چشمگيها افزا از حوزه يه در برخكافته، بلين
 ين مقالـه بـه بررسـ   يا. دندكرفا يا يت جامعة زنان نقش مهميبا حما ياسالم يان، زنان در مجلس شوراين ميدر ا

 كمـ كت زنان يشدن موقع پردازد كه چگونه به بهتر يم ياسالم يرد زن در دو دورة اول مجلس شوراكنقش و عمل
ق يـ اسـالمي از طر  يندگان زن در دو دورة مجلس شورايه نماكه استوار است ين فرضيبر احاضر پژوهش . اند ردهك

مورد احترام نظـام   يقانون يمبان همة، از جمله توجه به ياسالم يدر جمهور يقانون يتيحما يها تيگسترش ظرف
  .ردندك كمكران يت زنان در ايشرفت موقعيبه پ ياسالم يجمهور

  گانكليدواژ
  .يندگان زنت زنان، نماي، موقعياسالم ي، مجلس شوراياسالم يتيحما يها تيظرفي، رانيزن ا
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  مقدمه
جنـبش   يروزيـ با پ. ر شدييدچار تغ يارتباط با غرب، جامعة سنتش يدر پي افزا ،در دورة قاجار

 يهـا و انتشـار روزنامـه و مجـالت در پـ      ل انجمـن كيجامعه بـا تشـ   يمشروطه، زنان طبقات باال
اول در مجلـس دورة هفـتم    يومـت پهلـو  كل حكيبـا تشـ  . خود بودند ياستحقاق حقوق اجتماع

آن  يه اجـرا كـ د يب رسيبه تصو 1307سال  قانون اتحاد البسه در چهار ماده و هشت تبصره در
نگـرة  ك يبـا برگـزار  ، 1311در سال . راز شديدر تهران، مشهد و ش يران باعث ناآراميدر جامعة ا
انون بـانوان در سـال   كـ ل كينيز بـا تشـ  . ، زنان طبقات باال خواستار حقوق برابر شدنديزنان شرق

شـف  ك ياعـالم رسـم   1314 يدولـت در هفـدهم د  . شف حجاب شـدند كها خواستار  آن 1313
 يشـاهنگ يالس چهارم به صورت مختلف درآمـد و پ كتا  ييدر دورة ابتدا ،پس از آن. ردكحجاب 

  .دختران در مدارس به اجرا درآمد
شتر فرهنگ غرب در جامعـه فـراهم   يچه ب نة گسترش نفوذ هريات مختلف زميبا انتشار نشر

 يهـا  نشكـ بـا وا ، افتيغ و گسترش يم، تبلكحا وسيلة نظام چند از باال و به رات هريين تغيا. شد
ير در ساختار يو تغ 1320ور يبا سقوط رضاشاه در شهر. رو شد در جامعه روبه يمتفاوت و متضاد

) روزيـ ف(ه نمـازي  يلة صـف يوس ، حزب زنان به1321جامعه در سال  يو فرهنگ ي، اجتماعياسيس
بـه نـام    يسـازمان  يز دولتشـاه يمهرانگ ،در همان سال. ر آن بوديه فاطمه سباح دبكل شد كيتش
، 1323در سال . ردكتالش  يمل يزنان در مجلس شورا يجاد حق رأيا يس و برايتأس »راه نو«

رو  نـدگان روبـه  ير نمايزنان، با مخالفـت سـا   يبرا يلة حق رأئندگان حزب توده با طرح مسينما
ت يـ مكرون از حايـ و بمسـتقل   ينهادهـا همـة   1332مـرداد   28 يودتـا كبـا   ،پس از آن. شدند
امور مربوط بـه زنـان بـا     همةزنان اداره و  يعال يومت شوراكوب شدند و سپس زير نظر حكسر
در طـرح   1341دادن حـق رأي بـه زنـان، در سـال     . شـد  يومت، ساماندهكت حيت و هدايحما
برگزار  يمل ييكم مجلس شورا و  انتخابات دورة بيست 1342ور يتصويب و در شهر يا ماده شش
 252 ةاز مجموعـ  يملـ  يمجلس شـورا  ةن دوريو در آخر يرسك 6نده، ينما 190از مجموع . شد
  .به زنان تعلق گرفت يرسك 20نده، ينما

انتخابـات و   يبه زنان و مهندسـ  يبر حق رأ ي، مبنيبا اقدامات دستور ،دوم يدر دورة پهلو
زنان بـا   ،ن دورهيدر هم. را درآمدبه اج يغرب يراسكاز دمو يشيفرستادن چند زن به مجلس، نما

و  1342در جنـبش پـانزدهم خـرداد     يزة اسـالم يـ با انگ يو اجتماع ياسيت در مبارزات سكشر
د يـ بـا تجد  يران اسـالم كمتف. دنديشكومت را به چالش كح يرسم يها استير اعتراضات، سيسا
زنـان، بـه مقابلـه بـا      يبـرا  يد بر حقوق زن و داشتن برنامة جامعة اسـالم كيو تأ يات اسالميح

ات ياساس مقتض ه غرب از زن دارد برك يفيايشان معتقد بودند، تعار. ومت برآمدندكح هاي يهنظر
ة يـ ل شده است پايتحم يمدرن بر زنان شرق يايه در دنكهايي  است و ارزش يدار هيجهان سرما
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 هـا  يـه ن نظريـ ا .ردنـد ك ياز زن مسلمان جهان امـروز معرفـ   يخاص يها الگو ندارد و آن ياسالم
  .ردكرا فراهم  ياسالم يجمهور يروزيتر زنان پس از پ چه فعال نة حضور هريزم

 يانتخابـات حـق رأ   همـة هوشمندانة رهبر انقالب، زنـان در   يريگ ل انقالب، با موضعيدر اوا
 يو اقتصـاد  ي، فرهنگـ ي، اجتمـاع ياسيس يها صحنه همةها در  حضور آن ينه برايداشتند و زم
امور  همةدر اصول سوم و هشتم، حضور زنان در  ي،اسالم يجمهور يدر قانون اساس. فراهم شد

 يل مجلـس شـورا  كيت شـناخته شـد و بـا تشـ    يبه رسم يو اقتصاد ي، فرهنگي، اجتماعياسيس
  .ها به زنان تعلق گرفت يرسك ياسالم

  پرسش پژوهش
 يگـذار  نـد قـانون  يق فرايه از طر، چگونياسالم يندگان زن در دورة اول و دوم مجلس شوراينما

  ثر بودند؟ؤت زنان ميموقع يدر ارتقا

  فرضية پژوهش
ق يـ ندگان زن در دورة اول و دوم از طريتوان چنين مطرح كرد كه نما فرضية اين پژوهش را مي

 يقـانون  يمبان همةتوجه به ي، همچون اسالم يدر جمهور يقانون يتيحما يها تيگسترش ظرف
  .ردندك كمكران يت زنان در ايشرفت موقعي، به پياسالم يمورد احترام نظام جمهور

  اسالمي يمجلس اول شورا
شـور بـه دولـت موقـت سـپرده شـد و       كادارة «، يانقالب اسـالم  يروزيبا پ، 1357بهمن  22در 

 طي، شـرا ياسـالم  يجمهـور  ين قانون اساسـ يبا تدو. ردك يانقالب بر امور نظارت م يعال يشورا
هـا و احـزاب    گـروه  يط تمـام يدر آن شـرا ... ديـ فـراهم گرد  ياسالم يل مجلس شوراكيتش يبرا
مـورد نظـر خـود را     يدايـ اندكداشتند  يسع يعيغات وسيحضور در مجلس، با تبل يبرا ياسيس

  .]4ـ2ص: 16061، ش 7[ »نندكوارد مجلس 
نماينــدگان بيشــتر ، تركيــب 1359پــس از پايــان انتخابــات و تشــكيل مجلــس در خــرداد 

در . جمهـور بودنـد   مجلس از حزب جمهوري اسالمي، نهضت آزادي مستقالن و طرفداران رئيس
نفـر بـه    4هـا   خـورد كـه از بـين آن    انتخابات تهران در ميان كانديداها، اسامي زنان به چشم مي

  .مجلس راه يافتند
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1جدول 

  

حوزة  نام و نام خانوادگي  رديف
 انتخابات

مجموعة
 آرا

آراي 
  نماينده

درصد آراي
  نوبت نماينده

  مرحلة دوم 77/58  960249 1634007 تهران بيعه دستغيگوهرالشر  1
  يا دوره انيم 07/87  1842746 2116258 تهران يقيعاتقه صد  2
  مرحلة اول 94/51  1108653 2134434 تهران ياعظم طالقان  3
  يا دوره انيم 13/93  171311 1859463 تهران يم بهروزيمر  4

  
ل يـ مك، اصـالح و ت يبـه منظـور بررسـ    ينامة داخل نيياساس آ بر« ياسالم يدر مجلس شورا

از نماينـدگان،   يـك  از هـر ياساس تخصص و ن ل و بركيها تش ونيسيمكح، ية لوايح دولت و تهيلوا
  ].33، مادة 23نك [» شدند يها م از آن يكيعضو 

ب ين دوره، بـا تصـو  يدر همـ . شـد  لكيتشـ  يخاصـ  يو خارج يط داخليمجلس اول در شرا
ن دوره بـا  يرد و در همـ كـ ه فـراهم  ييه و قضاية مجروار دو قكادامة  يط الزم را براين، شرايقوان

، يداخلـ  يهـا  كت مسلحانة گروهي، فعالييايكمرا يها لة گروگانئشور، مسكم بعث به يتجاوز رژ
ـ  يتيفـا ك بـي لة ئو مسـ  ياقتصـاد  يهـا  ميشور، تحـر ك يدر مناطق مرز يناآرام جمهـور از   سيرئ

 يافزون بر اين، مجلـس اول بـرا  . رو بود ه مجلس با آن روبهكرفت  شمار مي به مهمي يها چالش
ن، جانبازان، مجروحـان و  امسلح، مفقود يروهاين يها  هخانواد يني برايت از رزمندگان، قوانيحما
  ].2ص، 9[داشت يتيشتر جنبة حمايه بكد يب رسانيران به تصوياس

  زنانعملكرد 
» ردنـد كز به امـور بـانوان   كت خود را متمريتة حقوق خانواده، فعاليمكل كيبا تش«نده يزنان نما

هـا دربـارة    خانـه  ، نهادهـا و وزارت ين دولتالئوبا مس يته در جلسات هفتگيمكن يا ].11ص، 1[
نشستند و سپس به تجميع نظـرات اعضـاي كميتـه     وگو مي موضوعاتي با محوريت زنان به گفت

ردنـد،  ك يت مـ يـ ومت فعالكه خارج از حوزة حك ،زنان يها عالوه بر اين، انجمن .شد خته ميپردا
  .ردندك يته منتقل ميمكخود را به  آراي

هـا   از آن يبـانوان در سـطح عمـوم    يقشـرها  همـة  آراياز  يته به منظور آگـاه يمك ياعضا
ته، يمك يندة اعضاينما كمكن مناسب، با ين قوانيها در جهت تدو خواستند با ارسال نامه به آن

ردنـد بـا وضـع    كداشـتند، تـالش    ييو مقامات قضا يمدن يها ه با دادگاهك يدر جلسات متعدد
 ين اسـالم يافراد با قـوان  ييو آشنا ياختالفات خانوادگ يابي شهيخانواده، آمار طالق، ر يها دادگاه

  .شود يرسان اطالع يجمع يها ق رسانهياز طرهمه ش از ازدواج آشنا يپ
 يب در صـحن علنـ  يتصـو  يه و بـرا يته ييون قضايسيمك كمكبا  يحي، لوازمينهر همين د

حـة مهـم در مـورد    يتة مجلس انجـام دادنـد سـه ال   يمك يه اعضاك يبا تالش. مجلس مطرح شد
  :ند ازا ح عبارتين لوايد، ايب مجلس رسيخانواده به تصو
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  ؛مادرانا محجور به ير يحضانت فرزندان صغ يب قانون واگذاريتصو .1
  ؛سرپرست يان بكودكزنان و  ين زندگيب قانون تأميتصو. 2
  .يبانوان در ادارات دولت وقت نيمهب قانون يتصو .3

ه پـدران آنـان در جنـگ    كـ  يسـان كا محجـور و  ير يحق حضانت فرزندان صغ ،اساس قانون بر
  :تبصره داشتن قانون دو يا .اند به مادران واگذار شد ردهكا فوت يده يبه شهادت رس يليتحم

ن حق يا ،د نشودأييحضانت فرزندان ت يت مادر برايم دادگاه صالحكه با حك يدر موارد. 1
  .شود يحضانت از مادر سلب م

ق يا از طريو  يق اموال موروثين فرزندان، چه از طريا يهاي متعارف زندگ نهيدر مورد هز .2
ندة يا نمايد به مادران و ياد شهيبنق يخصوص از طر به يانقالب يق نهادهايا از طريبودجة دولت 

  ؛آنان واگذار شود يقانون
بـه اجـرا    يشـ يد، مدت اعتبار آن سه سال و به صـورت آزما يب رسين قانون به تصويا يوقت
شـتر  يب ينده مورد بررسـ يها محول شده بود، در آ ار به آنكه ك يپس از گزارش، نهادهاي. درآيد
  ].3906 ص، 21[ رديقرار گ

  سرپرست زنان و كودكان بيقانون تأمين 
ان كـ ودكزن و  يون و حقـوق اجتمـاع  ئدر جهـت حفـظ شـ    ية اسـالم يـ م عالياز تعـال  يرويبه پ

سـتند، از  ين يتين حمـا يه تحـت پوشـش قـوان   ك يسرپرست يان بكودكسرپرست و نيز زنان و  يب
  :ن قانونياساس ا بر. مند خواهند شد ن قانون بهرهيمقرر در ا يها تيحما

 يايـ سرپرسـت از مزا  يان بكودكسرپرست و  يخورده، زنان و دختران ب ر و ساليوه، پيزنان ب
اد يـ و بن يسـت يتـة امـداد، سـازمان بهز   يمكن قانون، ين ايمند خواهند شد و پس از تدو آن بهره

از  يقرار داد، بخـش مهمـ   يقانون يها تيط تحت حمايواجد شرا يافراد متقاض يد با بررسيشه
  ].257ص، 5[ند يماها را برآورده ن از آنين

  وقت زنان شاغل قانون كار نيمه
ه در كـ  يغـات يتوانسـتند بـرخالف تمـام تبل    يانقـالب اسـالم   يروزيـ مردان پـس از پ  دولت

و  ي، اجتمـاع ي، فرهنگـ ياسـ يت زنان در امور سكصورت گرفته بود و از مشار يجمع يها رسانه
ردنـد  كوقـت تـالش    مـه يار نكبا ارائة طرح  ياسالم يدر مجلس شورا، ردندكاستقبال  ياقتصاد

  ].5 ص ،8[ نده قرار دهنديت نسل آيترب يار زنان برايدر اخت يفرصت مناسب
  :حهين الياساس ا بر

 يو مؤسسات يدولت يها تكو شر يشوركها و مؤسسات مشمول قانون استخدام  خانه وزارت
ارمند كزنان، زنان  ير صورت تقاضاتوانند د ير نام است، مكها مستلزم ذ ه مشمول قانون بر آنك

ن يـي تع وقـت  نيمهها را  ول، خدمت آنئن مقام مسيموافقت باالتر] پس از[و ثابت خود و  يرسم
  ].3، ص15[ند ينما
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  .حه شدندين اليب ايها خواستار تصو ونيسيمكتة زنان مجلس اول در جلسات مختلف يمك
يـك   و  اصـل بيسـت   ياجرا يراستادر : ن گفتيش از دستور چنيدر نطق پ ياعظم طالقان

 وقـت  نيمـه نند و فرزند دارند به صـورت  ك يار مكرون از خانه يه در بك يب شود زنانيقانون تصو
  ].18ص  ،16[نده و جامعه است يباشند، به نفع نسل آ

  .حه نشان دادندين اليبه ا يمتفاوت يها نشكندگان مجلس واينما
ت فرزنـدان  يو ترب يفة زن را مادريمخالف بودند و وظندگان با اشتغال زنان ياز نما يتعداد

  .]7871ص، 25[ حه مخالف بودندين اليب ايو تصو يدانستند و با بررس يم
 .هايي كـه بـراي تربيـت فرزنـدان ضـروري اسـت بودنـد        عدة ديگر خواستار اشتغال زنان در حوزه

هـاي   نيازمند فعاليت زنـان در بخـش   تنها جامعه را نمايندگان زن و تعداد زيادي از ساير نمايندگان، نه
  .وقت زنان براي استحكام بنيان خانواده موافق بودند دانستند، بلكه با كار نيمه مختلف مي

خ يموافق و مخالفـان در تـار   يها دگاهيان ديزنان پس از تبادل بحث و ب وقت نيمهار كحة يال
ن يـ ب ايمجلـس، تصـو   تـة زنـان  يمكد و يرس ياسالم يب مجلس شورايبه تصو 1362دهم آذر 

 يتـ يترب ينهادهـا  ييايو حقوق زنان به شمار آورده و باعث رشد و پو ياز آزاد يا حه را نشانهيال
 كـه د يب رسـ يگر به تصويد يها حهيت از خانواده و زنان اليحما يبرا ،در مجلس اول. اند دانسته

  :ردكها اشاره  از آن يتوان به موارد يم
فـل كـه آنـان بـه     كنان دولت بـه عايلـة تحـت ت   كاركقانون اجازة پرداخت حقوق و دستمزد 

ن انقـالب و افـراد   يت معلـول يقانون معاف. هستند يا در مناطق جنگياند و  اسارت دشمن درآمده
ل ين و تحصـ كنة مسيهز كمكقانون پرداخت . يشوركن از منع استخدام يخانوادة شهدا و معلول

. شوركخارج از  يهاي دولت تكسسات و شرؤها، م خانه مسلح، وزارت يروهايان نبه فرزندان مأمور
  .ن مصوبات استيفه از جملة اياز فرزندان خانوادة شهدا از خدمت نظام وظ يكيت يقانون معاف

ه در چهل و هفت ماده و ين اصالحيا .اصالح شد يت از زنان و خانواده، قانون مدنيحما يبرا
شـتر بـه   يب يبررسـ  يد و برايرس ياسالم يب مجلس شورايبه تصو 1361هشت تبصره در سال 

، پنجاه مـاده و يـازده   1370سرانجام در سال  .به اجرا درآمد يشيمدت پنج سال به صورت آزما
، 1173و  1205 يهـا  نيـز مـاده  . دشـ اصـالح   ياز قـانون مـدن   يد و مواديب رسيتبصره به تصو

ش از بلـوغ ممنـوع   يه به موجب آن ازدواج پكد شاصالح  1210و  1130، 1122 1043، 1041
با اجازة دادگـاه   ،پدر يو شرع يرمنطقيشد در صورت مخالفت غ يد و به دختران اجازه داده مش

شد در صورت عسر و حـرج بـه دادگـاه     يافزون بر اين، به زنان اجازه داده م. رديازدواج صورت گ
. دشـو  ين درخواست عملـ يا ،ص دهديتشخ ه دادگاهك يصورت درو  نندكطالق  يمراجعه و تقاضا

وب مرد موجب فسخ ازدواج يه عك يصورت داد در ي، به زنان حق مشدهركگر اصالحات مواد ذياز د
ندگان زن خواستار يه نماك يل مهمئاز مسا. رديطالق انجام گ تا كنند به دادگاه مراجعه ،شد يم

  ].15ـ14ص، 22[اطفال و فرزندان بود لة دادگاه خانواده و حضانت ئمس ،به آن بودند يدگيرس
 ييون قضـا يسـ يمكاد خـانواده بـه   يام بنكاستح يشنهادهايي برايتة بانوان مجلس اول پيمك
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مشـاوره در   يواحـدها  يبه حداقل رساندن اختالفات خانوادگ يبرا«از جمله . مجلس ارائه دادند
. اختالفـات حـل و فصـل گـردد    هـا   آن ييل شود تا با راهنمـا كيا مساجد تشي يمدن يها دادگاه

ل كين ضرورت تشـ يها ارجاع شود و همچن به دادگاه ،ن واحدها حل نشديچنانچه اختالفات در ا
ن يتدو يو مدن ين شرعيو آموزش قوان يف همسرين با وظايزوج ييآشنا  و يآموزش يها السك

  .]11480ص، 23[ »ديگرد

  اشتغال
ثـر ادارات  كا. شـد  يبا حقـوق داده مـ   يخصسه ماه مر ياساس قانون، به زنان شاغل رسم بر
تـة بـانوان   يمك .ردنـد ك يپس از سه ماه زنان شاغل را به صورت مازاد از خدمت معاف مـ  يدولت

يك قانون اساسي، دولت را موظـف دانسـته    و  اساس اصل بيست د بريمجلس ضمن اعتراض شد
  .]19ـ18ص، 17[ نديت نمايها رعا نهيزم يحقوق زنان را در تمام

  :ها از دولت خواستند آن
ها  خانه از وزارت ينسبت به زنان در بعض يانسان ريو غ يراسالميست، غياز برخورد تند و ناشا

. زنان شاغل شـدند  يبرا يرفاه يالتيجاد تسهيشود و خواستار ا يريجلوگ يهاي دولت و سازمان
شـد و   يريهـا جلـوگ   از شـغل  ياسـاس قـانون، حضـور زنـان در بعضـ      و بـر  ين برهة زمـان يدر ا
راد يـ تة بانوان با انجام مصاحبه با مطبوعات و ايمك. داشت يدر جامعه در پ يمتفاوت يها نشكوا

 ،يه حتـ كداده شده است  يان داشتند در اسالم به زنان چنان ارزشيش از دستور بيپ يهاي نطق
دان، كاردان، فعال، آگاه و داراي فكـر و انديشـه باشـند و در     رود افرادي حقوق از آنان انتظار مي

 يجامعه، خودش را بـرا  يازهايد با شناخت نيزن مسلمان با. مسائل مهم مملكتي دخالت كنند
زنان وجود ندارد و همسـران   ينيآفر نقش يبرا يتيند و محدودكد آماده يثر و مفؤنقش م يفايا

  .]7ص، 6[ د مانع خدمت زنان در جامعه شوندينبا
  :بودند يتة زنان مجلس مدعيمك

 يبرا ييچ جايران هيها معتقدند در جامعة ا ت زنان ندارد و آنيمحدود يبرا يا نظام، برنامه
 يزيـ ن چيچنـ  ياسالم يجمهور يها چون نه در برنامه. زنان وجود ندارد يت اجتماعيعدم امن

  .]19ص، 29[ب شده است ينه تصوين زميدر ا ينيقوان نه شود و يمشاهده م
 يچـه در مجلـس شـورا    ي،متفـاوت  يهـا  دگاهي، دياسالم يل جمهوريرسد در اوا يبه نظر م

ت فرزنـدان  يو ترب يزن، همسردار يف اساسيه وظاكوجود داشته است  ،و چه در جامعه ياسالم
گر معتقد بودند يعدة د. د زنان حضور داشته باشندياز مشاغل الزاماً نبا يو در بعض است ستهيشا
  .ستنديها ن مانع آن ين اسالمينند و قوانكت كشر ياجتماع يها تيفعال همةد در ينان باز

  دورة دوم مجلس شوراي اسالمي
 ياتيـ ، عملياسـ يس يهـا  از احـزاب و گـروه   يبعض. شور رخ دادكدر  يحوادث مهم ،ن دورهيدر ا
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نظام جمهوري اسالمي آغاز كردند و افراد برجسـته و مهمـي تـرور     اسال يه جمهوريمسلحانه عل
بر اساس رأي مجلس رئيس جمهور وقت رأي عدم كفايت دريافت كرد و با شروع جنـگ  . شدند

هاي جنگ شدند و براي سر نگـوني نظـام    تحميلي تعداد زيادي از وفادارن به انقالب راهي جبهه
  .يد شدنوپاي جديد، فشارهاي داخلي و خارجي تشد

در دورة دوم، انتخابات . در اين دوره، براي ورود به مجلس مالك و معيارها در نظر گرفته شد
هايي مانند جامعة  صحنة رقابت بين نيروهاي وفادار به انقالب و پيرو خط امام بود و احزاب و گروه

جمـن  روحانيت مبارز، حزب جمهوري اسالمي، جامعة مدرسين، مجاهـدين انقـالب اسـالمي، ان   
  ].42، ص1[هاي اسالمي در اين انتخابات حضوري فعال داشتند  اسالمي و ديگر تشكل

و  ]15ــ 14 ص ،10[ »انتخابات بودند يان نامزدهايهفده زن در م« ،ن دوره از انتخاباتيدر ا
  ].16ـ13، ص10[ افتنديچهار زن به مجلس راه 

  
  2جدول 

نام و  رديف
 خانوادگي نام

حوزة
آراي  آراي كل انتخابي

تاريخ   نوبت نماينده
  برگزاري

درصد 
 آرا

كميسيون 
 محل فعاليت 

يم بهروزيمر  1
ارشاد و هنر   10/43  27/2/1363  دوم  539153  1251160  تهران يزعفران

  ياسالم
هيمرض  2

به  يدگيرس  %58  27/2/1363  دوم  726204  1251160  تهران يدچيحد
  االتؤس

يقيعاتقه صد  3
آموزش و   17/58  26/1/1363  اول  1342662  2308319  تهران ييرجا

  پرورش

عهيگوهرالشر  4
آموزش و   64/61  26/1/1363  اول  1422880  923083  تهران بيدسغ

  پرورش
  

ن يتر مهم. دگاه ظاهر شد و به جناح چپ و راست معروف شدنديدو د ،در اواخر مجلس دوم
 يدر مجلـس دوم بـه اقتصـاد دولتـ     يگروهـ . بود يل اقتصادئها در مورد مسا دگاه آنيتفاوت د

 يل اقتصادئاختالف در مسا... اقتصاد بودند ياعتقاد داشتند و گروه دوم معتقد به بخش خصوص
ت مبـارز،  يـ رد و سرانجام موجب انشعاب جامعة روحانكدا يپ يگر تسريد يها نهيج در زميتدر به

  س شـد يمبـارز تأسـ   ونيد و پس از آن مجمع روحـان يل داخل مجلس دوم گردكين تشيتر مهم
  .]71ـ68، ص1[

 ياسـ يس يروين نيتر يعنوان اصل به ياسالم يجمهور حزبان انتخابات مجلس دوم، يدر جر
ان، اصناف يت مبارز، دانشگاهي، همچون روحانيو اجتماع ياسيهاي س ر گروهيشور به همراه ساك

  .ردندك يت ميو بازار فعال
رد در كـ  ي، تـالش مـ  يالتكيو تشـ  يار حزبك، عالوه بر ياسالم يدر دورة دوم حزب جمهور

ن حـزب  ياما ا... مند شود بهره يرحزبياز افراد متخصص و غ يانقالب يروهاياز ن يريگ ان بهرهيجر
متوقـف و   يلـ ك ت آن بـه يافت، بلكه فعالياهش كآن  يت حزبيتنها فعال ان مجلس دوم نهيدر جر

  ].264ـ260 ص، 2[ ل شديحزب تعط
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ح مربـوط بـه   يهـا و لـوا   ن طـرح يـ ه اكد يب رسيبه تصو ياديح زيلواها و  در دورة دوم، طرح
 ياديـ ن زيقـوان  ،ن دورهيـ در ا. بود ييو قضا ي، آموزشي، فرهنگي، نظامياسي، سيل اقتصادئمسا
  .ديب رسيثارگران به تصويت از رزمندگان و خانوادة ايحما يبرا

به  1205 ةماد ينون مدنارمندان، اصالح قاكبه وراث  ياصالح قانون اجازة پرداخت مستمر
 ،ن دورهيدر هم. ف برداشت شودكا مستنيب يافت نفقه از اموال شوهر غايدر يزنان حق داد برا

 يكاساس تبصرة  ب شد و نيز بريمتخصص و متعهد تصو يرويت نيترب يقانون اعزام دانشجو برا
مختلف قرار  يها ه مورد اعتراض گروهكقايل شدند  يها تيمادة سه، براي دختران مجرد محدود

  .]3ص، 15[ گرفت

  حق حضانت فرزندان صغير
بـر اسـاس آن   . ديب رسيبه تصو ياسالم يدر مجلس شورا 1360  خ هشتم ديين قانون در تاريا

ه پدرانشان به درجـة واالي شـهادت نايـل    ك يسانك يعني ،ا محجورير يحق حضانت فرزندان صغ
. ن طرح سه سال بوديشان داده شده بود و مدت ارده است، به مادرانكها فوت  ا پدر آنياند  شده

، 23[ ب شـد يتصـو  ياسـالم  يدر مجلـس شـورا   يبـا اصـالحات   ،ديچون مدت آن به اتمـام رسـ  
  :ند ازا ن اصطالحات عبارتيكه ا] 1748ص

ن حـق  يـ د نشود، اييحضانت فرزندان تأ يت مادر برايصالح اگر م دادگاهكبا ح يدر مواردـ 
  ؛شود يحضانت از مادر سلب م

ق بودجـة  يـ ا از طريـ  يق اموال مـوروث ين فرزندان چه از طريمتعارف ا يها نهيدر مورد هزـ 
ه حـدود  كـ گفتـه شـده    ،دياد شـه يـ ق بنيـ خصـوص از طر  به ي،انقالب يق نهادهايا از طريدولت 

او  ينـدة قـانون  يا نمايـ ا بـه مـادران و   يـ نه ين هزيند و اك ين مييمتعارف را دادگاه تع يها نهيهز
  .شود يواگذار م

ل يتبـد  يمئن قانون به داياضافه شده بود، زمان اعتبار اشده ركه به قانون ذك يا با دو تبصره
م دادگـاه  كـ ت مادر در مورد فرزندان شهدا بـه ح ينة متعارف و عدم صالحيگر حدود هزيشد و د
 يارشناسـ كظـر  م داد و نكد حيبا ،اساس آن بر. دش ولد محياد شهيبن يارشناس مشورتكبا نظر 

  .د داشتيشه يها ت خانوادهياز وضع يشتريه اطالع ببود كد ياد شهيبنبا 
شوراي نگهبان درخواست اصالح . به تصويب رسيد 1365و دوم تير   اين قانون در تاريخ بيست

قانوني كه به تصويب مجلس رسيده بود به اين شرح، چنانچه . اي از اين قانون را داشت مادة واحده
دادگاه مدني خاص يا قايم مقام آن دادگاه، حضانت طفل به عهدة كسي قرار گيرد، اگـر  به حكم 

پدر، مادر يا شخص ديگري مانع اجراي حكـم شـود يـا از اسـترداد طفـل امتنـاع ورزد، دادگـاه        
دهد و پس از گذشـت   ابتدا به وي اخطار مي. دهد كنندة حكم، وي را تحت تعقيب قرار مي صادر

  ].5947 ، ص22[ماه، حبس يا جريمة نقدي از پنج تا صد هزار ريال نمايند يك ماه تا سه 
ر يم دادگاه، اخطار دادن به متخلف مغـا كبعد از صدور ح«ن بود كه ينگهبان ا يال شوراكاش
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ن صـورت  يـ ن قانون بـه ا يا. د اجرا گردديرا حكم بعد از صدور بالفاصله بايز، است ين شرعيمواز
عهدة  ا قايم مقام آن دادگاه، حضانت طفل بريخاص  يم دادگاه مدنكحچنانچه به . دياصالح گرد

ا از اسـترداد آن  يـ م شـود و  كـ ح يمانع اجـرا  يگريا شخص ديرد، اگر پدر، مادر و يقرار گ يسك
  ].98 ص، 4[» وم خواهد شدكم محكطفل امتناع ورزد، به حبس و اجراي ح

و پـس از  شـد  ب يدر مجلس تصو 22/4/1365خ يور مشتمل بر مادة واحده در تاركقانون مذ
  .دينگهبان رس يد شوراييبه تأ 22/4/1365خ يآن در تار

  اعزام دانشجو به خارج
از يـ متعهد و متخصص مـورد ن  يانسان يروين نيبه تأم كمكحة دولت به منظور ياساس ال بر

در  يخـارج  يشـورها كات يـ ن تجربيبـا آخـر   ييا و آشنايدن يعلم يها يشور و شناخت نوآورك
اساس بند  بر. دينما ياقدام به اعزام دانشجو به خارج م يو تخصص ي، فنيمختلف علم يها نهيزم

همراه همسر خود  ،سانس و باالتر در صورت ازدواجيمادة سه قانون اعزام دانشجو، دختران ل يك
  .]2530ص، 13[ شوند يبه خارج اعزام م

در حق دختران دانسته و  يض بزرگيتبعن قانون بودند و آن را ين ايندگان زن از مخالفينما
  .]2531، صهمان[ اند زن دانسته يت حقوقيو شخص ير قانون اساسيمغارا ن قانون يا

  وقت نيمهقانون  ياجرا
يـك و دو از   يبنـدها  يدر اجـرا . اساس قانون مصوب مجلـس اول آورده شـده بـود    اين بحث بر

 يهـا  تكسسـات، شـر  ؤهـا، م  خانـه  زارتو ثابت و يارمند رسمكبانوان «، يقانون اساس 21اصول 
ر نـام  كـ هـا مسـتلزم ذ   ه مشمول قانون بـر آن ك يسساتؤمسلح و م يروهايها، ن ي، شهرداريدولت

 وقـت  نيمـه از خـدمت   ،ن مقـام موسسـة متبـوع خـود    يتوانند در صورت موافقت باالتر ياست، م
  .]2490ص، 20[ند كناستفاده 

در قانون ابهام وجود  ، زيرااي تدوين كند نامه ينين قانون ملزم شده بود آيا يدولت در راستا
ن يـ ا .بانوان قرار داده نشده بـود  وقت نيمهار ك براين والئموافقت مس يبرا يچ شرطيداشت و ه

نـدگان زن در  ينما. گرفـت  يبـر نمـ   نـان زن را در كاركر يبود و سـا  يارمندان رسمكقانون شامل 
بـه زنـان    يچ حقيه در آن هكدانستند  مي يعدالت يب ين قانون را نوعيش از دستور ايپ يها نطق

نـدگان بـا   ينما يپـس از بررسـ   .]2492ــ 2491ص، 20[ بـود  يداده نشده و مخالف قانون اساس
  :ديب مجلس رسير به تصوين قانون در يازده ماده به شرح زيا يبازنگر
هـا،   خانـه  و ثابت وزارت يزنان رسم ي،قانون اساس 21يك و دو از اصل  يبندها يدر اجرا. 1

ر كـ ها مستلزم ذ ه مشمول قانون بر آنك يسساتؤمسلح و م يروهاي، ني، شهرداريسسات دولتؤم
 وقـت  نيمـه متبوع خـود از خـدمت    ةسسؤن مقام ميتوانند در صورت موافقت باالتر ينام است، م

  ؛ندكناستفاده 
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ات ن قانون نصـف سـاع  يار آن طبق مقررات اكه ساعات كاست  يخدمت وقت نيمهخدمت  .2
 وقـت  نيمـه ب انجام خـدمت  ينحوه و ترت. سسات مربوط باشدؤها و م خانه وزارت يار مقرر هفتگك
د يـ ربط و طبق نظر باالترين مقام و نيز اينكه نبايسسات ذؤها و م خانه ار وزارتكاساس ساعات  بر

مربوطـه   يهـا  تكسسات و شـر ؤها و م خانه وزارت يار مقرر هفتگكاز نصف ساعات  ياركساعت 
  ؛متر باشدك

كنند، نصف حقوق گـروه، پايـه يـا حقـوق      وقت استفاده مي كارمنداني كه از خدمت نيمه. 3
طـور   ها و مزايايي كه بـه  العاده العادة شغل، مزاياي شغل يا عناوين مشابه ديگر و فوق ثابت و فوق

ـ    العاده شود به آنان تعلق خواهد گرفت؛ وليكن فوق مستمر پرداخت مي دي هاي محـل خـدمت، ب
طـور كامـل    هوا و محروميـت از تسـهيالت زنـدگي از محروميـت مـذكور مسـتثنا بـوده بـه         و آب

  شود؛ پرداخت مي
تعلـق خواهـد گرفـت     وقـت  نيمـه ارمندان كاساس قانون به  ه برك ياييزان حقوق و مزايم .4

  ؛نان شاغل دولت نخواهد بودكاركبه  يمشمول مقررات مربوط به حداقل پرداخت
 يبنـد  ن طـرح طبقـه  و در مورد مشموال استسال يك وقت نيمهحداقل استفاده از خدمت  .5

  ؛خواهد بود يليسال تحصيكخ انقضاي خدمت مقارن با اتمام يشور تاركشاغل و معلمان 
سـتند و  ين قـانون ن يـ ، مشمول مقررات ايياجرا يها رثابت دستگاهيو غ يمانيارمندان پك .6

ا مشابه ي يشيافتن خدمت آزمايان يول به پاكن قانون مويو ثابت از ا ين رسمااستفادة مستخدم
  ؛آن خواهد بود

وقت بانوان به لحاظ سـابقة خـدمت الزم بـراي بازنشسـتگي و اسـتفاده از       سنوات خدمت نيمه. 7
وقـت بـانوان،    نيـز تبصـره، سـنوات نيمـه    . طـور كامـل محسـوب خواهـد شـد      حقوق يا مستمري بـه 
العـادة شـغل يـا     به نسبت تمام حقوق گـروه و پايـه يـا حقـوق ثابـت و فـوق       بازنشستگي و حق بيمه

  شود؛ وقت محسوب مي عناوين مشابه تا سه سال از لحاظ حقوق بازنشستگي در حكم خدمت تمام
و  اسـت وقت  ارمندان تمامكطبق مقررات، مربوط به  ياستحقاق يدوران استفاده از مرخص .8
ن نصـف مبلـغ   اگونـه مسـتخدم   نيـ مستمر ا ياير مزايو سا العادة شغل زان حقوق و فوقيفقط م

  ؛وقت خواهد بود ارمندان تمامكمربوط به 
مانند  وقت نيمهبانوان مشمول خدمت  يمان برايو زا ياستعالج يمدت استفاده از مرخص .9

ا تـابع مقـررات مربـوط بـه     يـ وقت خواهد بود و در آن مدت به لحاظ حقوق و مزا ارمندان تمامك
  ؛خواهند بود وقت هنيمخدمت 
درخواست انجـام خـدمت    وقت نيمهان مدت يقبل از پا وقت نيمهارمندان كه ك يصورت در .10

خـدمت   ،سسـات مربوطـه  ؤخانـه و م  ند، در صـورت ضـرورت و موافقـت وزارت   يوقت را بنما تمام
يـك  متـر از  ك وقت نيمهخدمت  ،حال هر در. دشل خواهد يوقت تبد آنان به خدمت تمام وقت نيمه

  ؛سال نخواهد بود
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مقرر در طرح  يو ارتقاي گروه به نسبت سوابق تجرب وقت نيمهارمندان كسنوات خدمت  .11
  .دشا مقررات مربوطه محاسبه خواهد يشاغل  يبند طبقه

  هاي مدني خاص دادگاه
خـاص   يهـا  ة خاص زنان بـه دنبـال دادگـاه   مسئلاحقاق حق و  يندگان زن در دورة اول براينما

 يقـانون اساسـ   21بند سوم اصل  يه خواستار اجرامسئلن يا يريگ يپ يبرا ،دورة دوم در. بودند
  .]10717 ص، 15[شدند 

نفـر   يـك و  ينفـر مشـاور حقـوق    يـك البدل،  ي، دادرس علير از قاضي، غيشنهاديدر طرح پ
  .ثر داشتندؤم پرونده نقش ميمشاور خانواده در تنظ

ل ئرا غالباً مردها با مسايز ،سان داشته باشديك ين رفتاريد در دفاع از طرفيبا يمشاور حقوق
جـه  ينت رند و دريگ يل مكيو ين مالكشتر آشنا هستند و در صورت لزوم با تميب يو قانون يحقوق

تواننـد   يانات الزم نمـ كثراً به خاطر عدم امكس زنان اكنند؛ اما برعك يسب مكرا  يشتريحقوق ب
د يـ زنـان با  يو خـانوادگ  يت حقـوق يـ فـظ موقع جهـت ح  ،جـه ينت در. به حقوق حقة خود برسند

  .]991 ص ،26[رد ين قانون انجام گياصالحات الزم در ا

  سرپرست و مسئلة آموزش و پرورش حمايت از زنان و كودكان بي
ت از زنـان و  يـ لف به حماكب مادة واحد، دولت را ميندگان زن مجلس، دورة اول با تصوينما

نسـبت بـه    يا حهيها دولت موظف شده بود ال از تبصره يكيرده بود و در كسرپرست  يان بكودك
و  يقـانون اساسـ   21اساس بند چهـارم اصـل    سرپرست بر يان بكودكمه و رفاه ين حقوق، بيتأم
نگهبـان   يب شوراين قانون پس از تصويا. ندكم مجلس يحه را تقدين اليثر ظرف سه ماه اكحدا

رده كـ به مجلـس ارسـال ن   يا حهيدولت ال سال 4پس از . به دولت ابالغ شده بود 1362در سال 
ن يـ مجلـس بـه ا   يفـور  يدگيد به دولت خواسـتار رسـ  يندگان زن ضمن اعتراض شديبود و نما

  .]10146ـ10147ص، 12[ موضوع شدند
ل فراهم يل افراد الزم تحصيتحص يانات الزم براكدر دورة دوم مجلس، آموزش و پرورش ام

ت يـ فت بـا جمع يا چهـار شـ  يـ ت بـه صـورت سـه    يـ پرجمع يرده بـود و مـدارس در شـهرها   كن
ندگان زن با اعتراض به وضع ينما. شد يل مكينر تشيانتكثراً در كنفر و ا 60 يال 50 يآموز دانش
ش بودجـة وزارت آمـوزش و پـرورش و    يالت شـدند و خواسـتار افـزا   كخواستار رفع مش ،موجود
  .]991ص، 26[ند شد يليبهبود اوضاع تحص يت مردم براكمشار

  گيري هنتيج
افتنـد عمومـاً سرشـناس،    يه بـه مجلـس راه   ك ي، زنانياسالم يدر دورة اول و دوم مجلس شورا

 يطيدر شـرا . پرداخته بودنـد  يم پهلويه رژيه با همسرانشان به مبارزه علكبودند  يمبارز و انقالب
رو شـد و نگـاه    روبـه  يو خـارج  يداخلـ  يهـا  شـور بـا بحـران   ، ك1361تـا   1357 يها ن ساليب

  .است يتيحما يها نگاه ن دورهيندگان زن در اينما
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نـده بـه دنبـال    يزنان نما ياسالم يل جمهوركيو تش يومتكستم حير سييبا تغ ،ن دورهيدر ا
تـالش   ،در مرحلـة اول  .گـامي را طـي كردنـد    بـه  مسير گام ،بنابراين .دگاهشان بودنديري ديگيپ
مانند  ،ل خانوادهئمسا يزنان، رو ت جامعةيزنان در مجلس و حما يتة فرعيمكل كيردند با تشك
بـه   ينيب قـوان يهـا بـا تصـو    آن. كننـد ز كـ ه، حضانت و حق اوالد، تمريام ازدواج و طالق، ارثكاح

  .ردندك كمكام خانواده كاستح
بانوان  وقت نيمهار كب قانون يرون مجلس و تصويبا جامعة زنان در ب يدر مرحلة دوم، همگرا

 و يت شـغل يـ امنمنظـور حفـظ    بـه  يمهمـ  اقدامات، يرانياانت از حقوق زن يدر جهت حفظ و ص
  .انجام شدان خانواده كي

 يآموزش و پرورش، بسـتر  يها نهيدر زم ينيب قوانينده با تصويزنان نما نيز، در مرحلة سوم
نـدگان زن در دورة اول و دوم  يار نماكـ ن يتـر  مهـم . ردنـد كت فرزندان فـراهم  يترب يمساعد برا

شتر و يچه ب حضور هر يبرا يرانيزن ا يشرفت و ترقير پيردن مسك هموار ياسالم يمجلس شورا
زنان بـا حضـور خـود در مجلـس و      .بود يو فرهنگ يل اجتماعئاست و مسايس ةتر در عرص فعال
هـاي بعـد بـا     حضور زنان در دوره ينه را برايت از زنان و خانواده، زميحما يبرا ينيب قوانيتصو

ن يب قـوان يتصـو نقش مهمـي در  طور  همين .فراهم كردند تر منسجم يها هشتر و خواستيتعداد ب
  .ندايفا كرد يمختلف اجتماع يها ت زنان در عرصهكمشار براي شتريب
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