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سوم و  ةعملكرد نمايندگان زن در مجلس شوراي اسالمي دور
 )1375تا  1367( چهارم

  1نورالدين نعمتي

  چكيده
گـذاري و   از منظـر قـانون  و  ساالر اسـت  مردممهم مجلس شوراي اسالمي به موجب قانون اساسي يكي از نهادهاي 

متفـاوتي  موقعيت در ها  انتخابات در اين دوره. رقابت نيروهاي سياسي و اجتماعي است ةزان اختيارات آن صحنمي
گذار جمهوري اسالمي، پايان جنگ تحميلي و شروع دولـت سـازندگي فضـاي سياسـي      با رحلت بنيان. برگزار شد

) راسـت ( گـرا  اصـول ي دو جريان سياسي يا مكتب) ره(در رقابت بين نيروهاي موسوم به خط امام. كشور تغيير كرد
تعداد ها،  در اين دوره .پارلمان به رقابت پرداختندهاي  براي كسب اكثر كرسيها  آن .شكل گرفت) چپ(طلب  اصالح

كلي نظـام بـا   هاي  زنان نماينده براساس سياست .پيشين بيشتر شدهاي  داوطلبان و نمايندگان زن نسبت به دوره
مشـاركت بيشـتر در   هـاي   ظ تحكيم خانواده و احيـاي حقـوق مـادي و معنـوي، زمينـه     تصويب قوانيني براي حف

اين مقاله در پي آن است بـا رويكـرد توصـيفي     .فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي را فراهم كردندهاي  عرصه
ان زن در ايـن  نماينـدگ  :پژوهش اين است ةبپردازد و فرضيها  به نقش و عملكرد زنان نماينده در اين دوره يتحليل
اسالمي و اسناد باالدستي و درك جايگاه زن با تصويب قوانيني به پيشرفت موقعيت هاي  با عنايت به آموزهها  دوره

  .ايران كمك كردند ةزنان در جامع

  كليدواژگان
   .قوانين حمايتي، مجلس شوراي اسالمي، مصوبات، نمايندگان زن ،انتخابات
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  مقدمه
 رأي بـا  اسـالمي  شـوراي  مجلـس  اساسـي،  قـانون  62 اصل براساس، ايران اسالمي جمهوري در

 در .اسـت  ساالري مردم نظام مهم اركان از يكي كه دش تشكيل ملت نمايندگان از مردم مستقيم
 مسـائل  حكومـت،  گـذار  بنيـان  بيانات و باالدستي اسناد ديني،هاي  آموزه براساس ،اسالمي نظام
 و كمـي  سـطح  ارتقـاي  بـراي  كوشـش  و زن جايگـاه  درك و بود برخوردار بااليي اهميت از زنان

 تصـويب  منظـر  از اسالمي شوراي مجلس. است اسالمي نظام اصلي وظايف از آنان زندگي كيفي
 اجتمـاعي  سياسـي  نيروهـاي  رقابـت  ةصـحن  آن اجرايـي  رونـد  بر نظارت و اختيار ميزان قوانين،
 تـا  1367 ،سـوم  ةدور در. تاسـ  پارلمـان  كرسـي  اكثريـت  كسب براي سياسي احزاب وها  گروه

 انشـعاب  با ،دوره در اين .يافت افزايش پيشين هاي دوره نسبت به زنان سياسي مشاركت ،1371
 بـه  بنـا هـا   آن رقابـت  )چـپ ( طلب اصالح و )راست( گرا اصول جريان دو به نظام دروني نيروهاي
 جنـاح  پيروزي اب كه شد آغاز پارلمانهاي  كرسي اكثريت كسب براي و خارجي و داخلي شرايط
 درهـا   آن از نفـر  4 كـه  بـود  نفر 47 زن داوطلبان تعداد ،دوره اين در. رسيد پايان به طلب اصالح
 مـورد  27 كـه  شد بررسي اليحه و طرح 257 ،در مجلس سوم. يافتند راه مجلس به تهران ةحوز
 عمـومي هـاي   عرصه در زنان حضور افزايش به و رسيد تصويب به كودكان و خانواده زنان، ةدربار

 يافـت  افزايش نفر 82 به زن داوطلبان تعداد ،1357 تا 1371 سال از ،چهارم ةدور در. منجر شد
در ايـن  . اسـت  داشـته  رشـد  درصد 125 پيشين ةدور به نسبت كه يافتند راه مجلس به نفر 9 و

 342 ،هدور ايـن  در. يافتنـد  راه مجلـس  بـه  نمايندگاني نيز شهرها ساير در تهران بر عالوه دوره،
 ةدور در .بـود  كودكـان  و خـانواده  زنان، ةدربارها  آن مورد 36 كه رسيد تصويب به اليحه و طرح

 تنظـيم  ،سرپرسـت  بـي  كودكان و زنان ةحوز در قوانين تصويب با ،اسالمي شوراي مجلس چهارم
 قـانون  اصـالح  زنـان،  پارلمـاني  هاي هيئت تبادل ،كودك حقوق كنوانسيون به پيوستن ،خانواده

 رونـد  ،دولت ةساالنهاي  بودجه و شيردهي ةدور زايمان، مرخصي قانون قضاييه، ةقو در ستخداما
 زنـان . شـد  فـراهم  اجتمـاعي  و اقتصادي فرهنگي سياسيهاي  عرصه در زنان بيشتر هاي فعاليت
 در شـركت  پارلمـاني  نظـارت  وزيـران  از الؤسـ  طـرح  دسـتور  از پيش سخنراني ايراد با نماينده
 رونـد  بـر  مستقيم تأثير با برابر هاي فرصت ايجاد و اشتغال ةلئمس ،همربوط يها طرح نويس پيش
 مجلـس  و انـد  برداشـته  قـانوني  و شـرعي  حقوق استيفاي جهت در ثريؤم هاي گام گذاري قانون

 مسـاعدي هـاي   زمينـه  كارآمد قوانين طرح با زنان ةجامع توانمندسازي جهت در اسالمي شوراي
  .است كرده فراهمها  آن معنوي و مادي حقوق حيايزنان، ا تعالي رشد، براي

  پژوهش پرسش
 زنـان  موقعيـت  يارتقـا  در اسالمي شوراي مجلس طريق از چگونهها  دوره اين نمايندگان زن در

  اند؟ بوده مؤثر
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  پژوهش ةفرضي
 اسناد و اسالمي هاي آموزه به عنايت با اسالمي شوراي مجلس چهارم و سومهاي  دوره در زنان نماينده

  .كردند كمك جامعه در زنان موقعيت پيشرفت به قوانيني تصويب با زن جايگاه درك و باالدستي

  مجلس سوم
ارديبهشت  23فروردين و  19انتخابات مجلس سوم شوراي اسالمي طي دو مرحله به ترتيب در 

 ةجنـگ و حملـ   ةمبني بـر خاتمـ   598 ةنام از اتفاقات اين دوره پذيرفتن قطع .برگزار شد 1397
رفتن گـ  بـا كنـاره  . ، اسـت 1367تـا اواخـر ارديبهشـت     1366يعني از اسـفند  ها،  عراقي ةگسترد

ملي و نهضـت آزادي و انحـالل حـزب جمهـوري اسـالمي و مجاهـدين انقـالب         ةنيروهاي جبه
رقابـت   ةانتخابات مجلس به صـحن  ،روحانيت مبارز ةاسالمي و انشعاب مجمع روحانيون از جامع

در  را نـام نامزدهـا   وزارت كشـور ثبـت  . دشمت جمهوري اسالمي مبدل حكوهاي  و راستها  چپ
 هـزار و يـك   2 ،در اين دوره. ]2، ص7[انجام داد  25/12/1366تا پايان روز  19/12/1366تاريخ 

ييـد صـالحيت   أتعـداد ت . شـد ييـد  أنفر ت 615هزار و نفر داوطلب نمايندگي شدند كه صالحيت 
و  ميليـون  27از  ،در ايـن دوره . ]14، ص8[ه اسـت  درصد رشـد داشـت   26پيش  ةنسبت به دور

در انتخابـات   درصـد،  60يعني حدود  هزار، 714و  ميليون 16دادن،  يأواجد شرايط رهزار  987
حـزب جمهـوري    ،جمهور و رئيس مجلس بنا به درخواست رئيس، 1366در سال . شركت كردند

انقالب اسـالمي منحـل شـده    سازمان مجاهدين  نيز پيش از آن]. 21، ص1[ اسالمي منحل شد
 ،قـم  ةعلميـ  ةمدرسـين حـوز   ةروحانيت مبارز تهـران و جامعـ   ةجامع ،انحالل اين احزاب با .بود

هـا و   گروه  سوم، ةدر انتخابات دور. كار فعاليت خود را آغاز كردند ةانجمن اسالمي، معلمان و خان
 ةنـد از جامعـ  ا عبـارت  هـا  ايـن تشـكل   .پرداختنـد فعاليـت  به  هايي براي رقابت در مجلس تشكل

كارگر، انجمن اسالمي معلمان، انجمن اسـالمي   ةدفتر تحكيم وحدت، خان  روحانيت مبارز تهران،
انجمـن اسـالمي   هـا   آن سسات دولتي و انجمن اسالمي مدرسين دانشـگاه كـه بـين   ؤادارات و م

تشـكيل   كارگر ائتالفـي بـراي انتخابـات تهـران     ةمعلمان و دفتر تحكيم وحدت و تشكيالت خان
دادند كه معروف به ائتالف مستضعفين و محرومين بود كه از نظر ديـدگاه بـه روحـانيون مبـارز     

بـر   دها بيشتر در تهران فعاليت داشتند و در انتخابات اين دوره باي اين گروه. تهران نزديك بودند
اخص شـ هـاي   شخصـيت  ،در ايـن دوره . روحانيت مبارز و روحانيون مبارز تكيه كرد ةنقش جامع

نتوانستند بـه مجلـس راه يابنـد و مجلـس سـوم      ها  روحانيت مبارز در تهران و شهرستان ةجامع
 تشكيل شد و اكثريت مجلسها  آن فكران مجمع روحانيون مبارز يا هم فهرستن ااز منتخب اكثراً

: ندانتخابيه تهران شـد  ةداوطلب حوزها  نفر از خانم 13 ،در اين دوره .جناح چپ تشكيل دادند را
، مرضيه حديدچي دباغ .3 ؛نام پدر حسينعلي، منير بهمني ماه .2؛ نام پدر رضا، منصوره اخوان. 1

نـام پـدر   ، گوهرالشـريعه دسـتغيب   .5؛ نام پدر مهـدي ، زهرا حاج عباسقلي .4 ،پاشا نام پدر علي
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 .8؛ نـام پـدر محمـود   ، پـروين سـبحاني   .7 ؛نام پدر محرمعلـي ، مريم زعفراني بهروزي .6 ؛عباس
شـيرين   آمنـه  .10 ؛صادق نام پدر محمد، قه صديقي رجاييتعا .9 ؛نام پدر آقا، نجميه شاهرودي

نـام   ،اعظـم كـاوه  . 12؛ نام پدر محمـد  ،زاده حسيني پريدخت قاسم .11 ؛نام پدر اكبر، ظفرقندي
از نمايندگان زن كه از شهرهاي ديگر در انتخابـات  . نام پدر عباس، منيره نوبخت .13 ؛پدر كريم

و  زاده از يزد، طوبي ايراندوست از نيريـز  ربابه مدرس: ها توان به خانم سوم شركت كردند مي ةورد
 زاده از شهررضا اشاره كرد ، فاطمه سيد خاموش و مرضيه چرمچي استهبان، يگانه جوانشير از اهر

تقل به صورت مس ند داشتهاي سياسي كه فعاليت قانوني  احزاب و گروه، در اين دوره .]4، ص6[
در  بـه شـركت حـداكثري مـردم    هـا   آن رسد بيشتر تمايل مي به نظر .از نامزدها حمايت نكردند

دفتر تحكـيم وحـدت، انجمـن     ،چهار تشكل روحانيون مبارز تهران ،در همين دوره .انتخابات بود
هـا گوهرالشـريعه    تهـران و انجمـن اسـالمي مدرسـين دانشـگاه از خـانم       ـ اسالمي معلمان ايران

روحانيـت   ةجامع فهرستمرضيه حديدچي دباغ و عاتقه صديقي حمايت كردند كه با  ،دستغيب
 هنفـر بـه مجلـس را    98دوم  ةوردنفـر و در   180 ،اول انتخاباتة در دور. ]9، ص7[ مشترك بود

 ةچهار تن از زنان به مجلس شوراي اسالمي راه يافتند كـه همگـي از حـوز    ،در اين دوره .يافتند
  .]7، ص2[ گذشته همه نماينده بودندهاي  ند كه در دورهتهران بود ةانتخابي

 90آموزش عـالي، آمـوزش و پـرورش و اصـل     هاي  كميسيوندر نمايندگان زن در اين دوره 
  .فعاليت كردند

 وقـانون تصـويب    254جلسه برگزار كردند كـه طـي آن    489سوم  ةنمايندگان مجلس دور
طـرح و   90 ،در ايـن دوره . شـد  ندگان ارائهطرح از سوي نماي 120از سوي دولت و  ةاليح 134

كـه مـورد تصـويب قـرار گرفـت       هـايي  هبيشترين طرح و اليح .اليحه از سوي نمايندگان رد شد
، 1[پـذير جامعـه بـود     براساس نياز جامعه و بيشتر مربوط به مسائل اقتصادي و قشرهاي آسـيب 

قانون  ،كشور براساس نياز نمايندگان مجلس براي توسعه و پيشرفت ،در اين دوره .]108ـ93ص
گـران در   بررسي و تصويب كردند و قانون مالياتي، مجـازات اخـالل  را اول  ةسال پنج ةتوسع ةبرنام

  .]4ص  ،4[ شدنظام اقتصادي كشور بررسي و تصويب 
  

  سوم  ةبانوان منتخب مجلس شوراي اسالمي دور. 1جدول 
تاريخ برگزاري  رديف

 آرايكل  نام و نام خانوادگي انتخابات
 اخذشده

 ةشد كسبيآرا
  نماينده

درصد
  نوبت انتخاب آرا

مرضيه حديدچي  23/2/1367  1
  دوم ةمرحل  38/47  416141  787298 دباغ

الشريعهگوهر  19/1/1367  2
  اول  ةمرحل  17/42  663655  1573587 دستغيب

  اول  ةمرحل  01/39  614367 1573587 عاتقه صديقي 19/1/1367  3
  اي دوره ميان  5/33  221671 661427 بهروزيمريم 24/9/68  4
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  مجلس و قوانين زنان
هـاي اقتصـادي    ، اولويـت 1371تـا   1367 ،پس از پايان جنگ تحميلي و شروع دوران سازندگي

تبصـره بـه    8مـاده و   47اول مجلس اصـالح قـانون مـدني در     ةمورد توجه قرار گرفت و در دور
 52در  1370مهر  3تجديدنظر قرار گرفت كه در طرح در مجلس سوم مورد  اين .تصويب رسيد

مبنـي بـر درخواسـت     6 ةبه دليل اختالف در تبصر ،در اين قانون .شدتبصره تصويب  11ماده و 
كارهاي منزل از همسر در حين طالق و ضرورت وجود بـانوان مشـاور در    ةالزحم زوجه براي حق

 2 ةدر مـاد  .نظام به تصويب رسيدارجاع به مجمع تشخيص مصلحت  خانواده پس ازهاي  دادگاه
در مجلـس شـوراي اسـالمي بـه      13/12/1368كـه در تـاريخ    ،قانون بازنشستگي زنان 1 ةتبصر

، 13[ بازنشسته شـوند  روز حقوق 20كاري و  ةسال سابق 20توانستند با  ميزنان  ،تصويب رسيد
  .]8281ص

  اصالح قانون طالق
بـه   1370مهـر   3تبصـره در   7ك مـاده و  قانون طالق پـس از بحـث و بررسـي سـرانجام در يـ     

به دليل اخـتالف نظـر مجلـس و شـوراي نگهبـان بـه مجمـع         6در مورد تبصرة .  تصويب رسيد
از . بـه ايـن ترتيـب بـه تصـويب رسـيد       1371آبـان   28در . تشخيص مصلحت نظام ارسال شـد 

بايـد جهـت   هايي كه قصد طـالق يـا جـدايي از يكـديگر را دارنـد،       تاريخ تصويب اين قانون زوج
كـه   چنـان . رسيدگي و رفع اختالف خود به دادگاه مدني خـانواده مراجعـه و اقامـة دعـوا كننـد     

جهت رسيدگي و رفع اختالف في مابين از طريق دادگاه و حكميـت از دو طـرف، كـه برگزيـدة     
  حل و فصل نشده، دادگـاه بـا صـدور گـواهي،    ) طوري كه قرآن كريم فرموده است آن(ند ا دادگاه
دفاتر بدون اجازة دادگـاه حـق ثبـت    .  مكان سازش براي دفاتر رسمي طالق فرستاده شودعدم ا

، 13[طالق ندارند، در غير اين صورت، از سردفتر خاطي سلب صالحيت بـه عمـل خواهـد آمـد     
هـاي قــانون طــالق   بـراي اصــالح تبصــره  403و  402خـانم دســتغيب در جلســات  . ]8286ص

  :پيشنهادهايي به شرح ذيل مطرح كرد
و قسمت آخـر اصـل    21هاي مدني خاص ملزم به رعايت بند سوم اصل  رؤساي دادگاه .1

نمايندگان اظهار داشتند در قـانون اساسـي بـر لـزوم حفـظ      . دهم قانون اساسي شوند
، 13[خـانواده تأكيـد شـده و آوردن ايـن تبصـره ضـرورتي نـدارد و مخالفـت كردنـد          

 ؛]8288ص
هاي بيشتر نماينـدگان   ها و جلوگيري از طالق نمدر دادگاه خانواده، براي راهنمايي خا .2

هـاي   هـا در دادگـاه   پس از بحث و بررسي سرانجام با انتخاب مشاور حقوقي براي خانم
 .كردند خانواده موافقت
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دادگـاه  ، طرفين برسد و پـس از جـدايي   يشروط ضمن عقد بايد موردي به امضا همة .3
 ؛ييد كندأداري فرزند يا فرزندان تبراي نگه را  )پدر يا مادر(بايد صالحيت والدين 

خانم دستغيب مدعي بود پس  .است ديه حقوق شرعي و قانوني زوجه به صورت نقدأت .4
المثـل سـاليان زنـدگي     اجـرت د بايـ  از مدت زيادي زندگي مشترك و جدايي زوجـين 

سرانجام اين پيشـنهاد   .]8305ص  ،14[مشترك از طرف زوج به زوجه پرداخت شود 
لس و ايراد شوراي نگهبان در مجمـع تشـخيص مصـلحت نظـام در     پس از تصويب مج

  :به شرح ذيل تصويب شد 1371آبان  28تاريخ 
دادگاه مدني خاص اسـت كـه    ةدعوت از حكمين و بررسي صالحيت آنان به عهد ةنحو) الف

و به تصـويب رئـيس    خواهد شد وزير دادگستري تهيه از سوياجرايي آن ظرف دو ماه  ةنام آيين
  ؛يه خواهد رسيديقضا ةقو

شروط ضمن عقد و مطالـب منـدرج    ةگزارش كتبي مبني بر عدم سازش با توجه به كلي )ب
در اســناد ازدواج جمهــوري اســالمي و نيــز تعيــين تكليــف و صــالحيت سرپرســتي فرزنــدان و 

حكمين شوهر و زن مطلقه و همچنين گواهي كتبـي سـالمت    يوفصل مسائل مالي به امضا حل
  ؛دشوكه براي دادگاه مدني خاص مشكوك باشد به دادگاه بايد تحويل  ورتيرواني زوجين درص

اعم (ديه حقوق شرعي و قانوني زوجه أطالق و ثبت آن در دفتر موكول به ت ةاجراي صيغ )ج
در حـد  (مگر در طالق خلع يـا مبـارات    است؛ به صورت نقد) آن ةاز مهريه، نفقه، جهيزيه و غير

  ؛الذكر جه يا صدور قطعي حكم اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوقيا رضايت زو  )آنچه بذل شده
مطلقه در منزل مشترك تا پايان عده الزامـي   ةگواهي كتبي اسكان زوج ،در طالق رجعي )د

طالق ابطـال و در صـورت عـدم رجـوع در مهلـت مقـرر،        ةاست و در صورت تحقق رجوع، جلس
زوجـين و   يكميلـي طـالق بـا امضـا    ت ةجلسـ  صورت .دشو مي طالق تكميل و ثبت ةجلس صورت

  ؛حكمين و عدلين و سردفتر و مهر دفترخانه معتبر است
تواند از بين بانوان واجد شرايط قانون، قضات مشاور  مي دادگاه مدني خاص در مواقع لزوم )ه

  ؛زن داشته باشد
الزحمه كارهايي كـه شـرعاً    حق ةدر صورت درخواست زوجه مبني بر مطالب ،پس از طالق )و

. دكنـ  مي زوجه اقدام ةمين خواستأوي نبوده است دادگاه بدواً از طريق تصالح نسبت به ت ةرعهدب
عقد درخصوص امـور مـالي شـرطي     در صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد يا خارج از

وي نبـوده بـه    ةچنانچه زوجه كارهـايي را كـه شـرعاً برعهـد     .شود مي طبق آن عمل ،شده باشد
المثـل   عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجـرت دستور زوج يا 
بـا توجـه بـه     ،در غيـر ايـن صـورت   . دهـد  مي گرفته را محاسبه و به پرداخت حكم كارهاي انجام

داده و وسـع مـالي زوجـه،     مشوهر انجا ةسنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه زوجه در خان
  كند؛ زوجه تعيين ميبراي ) نحله(باب بخشش دادگاه مبلغي را از 
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صـالح و آزمايشـگاه مربوطـه بايـد      پزشـك ذي  سوي گواهي وجود يا عدم وجود جنين از) ز
  .دشوتحويل 

  ازدواج موقت
خـانم رجـايي مـدعي بـود اگرچـه       .ازدواج موقت مطرح شـد  ةمباحث زيادي دربار ،در اين دوره

براي فـرد و   زياديه باشد، در درازمدت مشكالت زودگذر داشت يثيرأازدواج موقت ممكن است ت
هـاي اسـالمي، اخالقـي،     تـوجهي بـه ارزش   تجمالت، كـم را آورد و داليل آن  مي جامعه به وجود

او ازدواج . عنوان كـرد معاند انقالب هاي  رسانههاي  انقالبي، ترويج فرهنگ غرب و فعاليت ةروحي
كـه جوانـان بـه سـمت ازدواج      شودفراهم  تيموقعيموقت را منطقي ندانسته و معتقد است بايد 

خانم دستغيب مدعي بـود   ،در اين زمينه .]6224ـ6223ص  ،15[دائمي تشويق و ترغيب شوند 
 ،طرفين معقول و منطقـي باشـد  هاي  چنانچه خواسته .سازي كرد براي ازدواج دائمي بايد فرهنگ

و احيانـاً   خواهد داشت ب منفيديگر نيازي به ازدواج موقت نيست و تصويب چنين قوانيني بازتا
جـويي و   و بـه صـورت لـذت    گيـرد  قرار مـي افراد غيرمتعهد از موازين شرعي  ةمورد سوء استفاد

شـدن بنيـاد خـانواده و     طرح اين موارد باعـث سسـت  ضمن اينكه  .شود مي طلبي رواج داده تنوع
  .]6445ـ6443ص، 16[شود  مي افزايش طالق

  آموزش و پرورش و ساير موارد
هـاي   وزارت آموزش و پـرورش براسـاس نيـاز كشـور و ضـرورت     در  ،از پايان جنگ تحميلي پس

د و باعث واكنش نماينـدگان  شتغييرات وسيعي ايجاد ، آموزش  هم در ساختار اداري و ،سازماني
خانم دباغ در  .نمايندگان زن به اين تحوالت واكنش منفي نشان دادند ،در اين دوره .مجلس شد

هـاي   توانند سرمايه مي بود اين فعل و انفعاالت به جايي نخواهد رسيد و كسانينطق خود مدعي 
هـاي سياســي و   عنـوان وزيــر و مربـي تحـت تكفــل بگيرنـد كـه خــود را از بـازي       بـه را انقـالب  
]. 3351ص ،17[و به اخالق اسالمي متخلق شده باشـند   كردههاي گذشته تزكيه  حساب تسويه

هاي انقالب دانسـت   ش را مغاير ارزشره در وزارت آموزش و پروشد خانم دستغيب اقدامات انجام
 دارنـد انقالبي كه تجربـه و سـوابق روشـن     و منؤو در تذكر به وزير مدعي بود حذف نيروهاي م

بـر حمايـت و    ،در ادامـه . جمهور درخواست رسيدگي كرد ست و از رئيساناپذيري  جبران ةضايع
هاي عمراني، جاري و تحقيقاتي  رت بازنگري در بودجهمين تربيت نيروي انساني كارآمد و ضروأت

، در ايـن دوره ]. 5697ــ 5696، ص18[ كيـد كـرد  أمراكز آمـوزش عـالي و آمـوزش و پـرورش ت    
با بدحجابي مقابله كند و  مؤثرجدي و  ةنمايندگان زن مجلس از وزير كشور خواستند براي مقابل

  .گزارش آن را به مجلس ارائه دهد
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  مجلس چهارم
هاي جمهوريت نظام و صحنة رقابـت نيروهـاي سياسـي     وراي اسالمي همواره يكي از كانونمجلس ش

هاي پارلمان از طريق انتخابات و تأثيرگذاري از رهگذر قانون و نظارت بر اجـراي آن   براي كسب كرسي
 هاي نظارت بر اجراي آن، ايجاد تغيير در سياست  مجلس شوراي اسالمي عالوه بر تصويب قانون،. است

هاي سياسي و اجتمـاعي بـراي مـردم و     هاي مهم نيرو جاري، داخلي و خارجي كشور به يكي از كانون
هاي بسيار مهم در تحوالت سياسي كشـور در   مجلس چهارم يكي از دوره. مسئوالن تبديل شده است

ش هاي سياسي شكل گرفت كه نقـ  ها، احزاب و گروه در اين دوره، بسياري از ائتالف. است 1370دهة 
در مجلـس سـوم،   . هاي بعد داشت هاي سياسي در دوره بندي مهمي در رقابت سياسي آن دهه و صف

قانون اساسي به عمـل آمـد، دبيـر     99هاي سياسي شكل گرفت و براساس تفسيري كه از اصل  جريان
اهللا محمدي گيالني، مسئلة تعيين صالحيت داوطلبـان ورود بـه مجلـس را     وقت شوراي نگهبان، آيت

اهللا رضواني، رئيس هيئت مركزي نظارت بـر انتخابـات، نظـارت استصـوابي را      وابي دانست و آيتاستص
. ]64ــ 62ص  ،9[شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد و رد صالحيت كانديدا اعالم كـرد  

انتخابات مجلس در شرايطي برگزار شد كه رهبر جمهوري اسالمي رحلت كرده و جنگ تحميلـي بـه   
هـاي   هاي سياسي با درك چنين شرايطي براي كسب بيشترين كرسي احزاب و گروه. ايان رسيده بودپ

اي و نقد نظـارت   در روند بررسي صالحيت داوطلبان، تبليغات وسيع رسانه. پارلمان به رقابت پرداختند
گراها  اصول انجام گرفت و آن را ابزاري جناحي و در اختيار) چپ(طلب  استصوابي از سوي جريان اصالح

هاي سياسـي كشـور اعـالم     رغم تبليغات جريان شوراي نگهبان به. ]60ـ58، ص10[دانستند ) راست(
نفر براي  243هزار و  3هاي سياسي در راستاي اجراي قانون صالحيت  كرده بود بدون توجه به گرايش

آغـاز   1370دين فـرور  21انتخابات در روز جمعه . شركت در انتخابات مجلس چهارم تأييد شده است
هاي اعالمي و  شد و در جريان انتخابات جامعة روحانيت مبارز و مجمع روحانيون مبارز براساس برنامه

نماينده در دورة اول به مجلـس راه   135تبليغات پس از شمارش آرا از سوي وزارت كشور،  دادن انجام
هـاي شـاخص از    يادي از شخصـيت استان انتخابات به مرحلة دوم كشيده شد و تعداد ز 19در . يافتند

. برگزار شد 1370ارديبهشت  18مرحلة دوم انتخابات در ]. 62ـ60، ص10[يابي به مجلس بازماندند  راه
ترين گروه جناح راست بود، در حـوزة انتخابيـة    پس از پايان انتخابات، جامعة روحانيت مبارز، كه اصلي

بود، توانست همة نامزدهاي خود را در اين حوزه  هاي سياسي ترين ميدان رقابت گروه تهران، كه اصلي
 32در اين دوره از انتخابات، براساس گزارش مركز آمار، تعداد افـراد واجـد شـرايط    . روانة مجلس كند

نفـر در انتخابـات شـركت     42هزار و  767ميليون و  18نفر بود كه تعداد  558هزار و  465ميليون و 
 9نفر زن داوطلب شـدند و   86در اين دوره، تعداد . درصد بود 81/57كردند كه ميزان مشاركت مردم 

درصد  125نفر بود،  4ها  هاي گذشته، كه تعداد آن ها به مجلس راه يافتند كه نسبت به دوره نفر از آن
هـاي   در اين دوره، از استان. تا پيش از اين دوره نمايندگان زن منحصر به تهران بود. رشد داشته است

ها نسبت  يجان شرقي و كرمانشاه نمايندگاني به مجلس راه يافتند و سطح تحصيالت آنخراسان، آذربا
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هاي سياسي، جريان سومي با عنوان مستقلين  در مجلس عالوه بر جريان. هاي گذشته باالتر بود به دوره
. هاي فرهنگي دولت را به چالش كشيد مانده از دولت سازندگي سياست شكل گرفت و در يك سال باقي

كردند كه در اواخر مجلس حزب كارگزاران سازندگي وابسته  عدادي از نمايندگان از دولت حمايت ميت
. ]100ــ 98، ص1[كردن كشور نقشي مهم برعهده گرفتنـد   به دولت شكل گرفت كه بعداً در مديريت

 هاي مهم هاي مجلس، گام مجلس چهارم با تصويب برنامة دوم توسعة اقتصادي و تشكيل مركز پژوهش
در ايـن دوره، دولـت در جهـت توسـعة     . ريزي توسعة اقتصـادي كشـور برداشـت    و مؤثري براي برنامه

، 11[اقتصادي با آزادسازي نرخ ارز و حركت بـه سـوي اقتصـاد بـازار آزاد، تـورم بـااليي ايجـاد كـرد         
نمايندگان زن براساس قانون اساسي و سياست كلي نظام بيشـترين فعاليـت خـود را در    . ]80ـ75ص
  .هاي فرهنگي، اجتماعي، خانواده و استيفاي حقوق زنان متمركز كردند جلس در حوزهم

  
  ميزان آرا و كميسيون زنان در مجلس چهارم .  2جدول

رديف
نام و نام   
خانوادگي

حوزة   
انتخابيه

تعداد آرا  
درصد كسب  

آرا
مرحلة  
انتخاب

كميسيون  
محل فعاليت

  

مدرك 
تحصيلي

سال تولد  
  

آموزش و   دوم  1/40  411536  تهران  بخش فياض  نفيسه  1
  پرورش

كارشناسي 
ارشد فلسفه و 

حكمت 
  اسالمي

1343  

  دوم  8/36  377978  تهران  بهروزي  مريم  2
امور 

قضايي و 
  حقوقي

سطوح عالي 
  1324  علميه ةحوز

بهداري و   دوم  6/36  375946  تهران  سليحي  پروين  3
  بهزيستي

دانشجوي 
  1336  ارشد بهداشت

وحيد  مرضيه  4
بهداري و   دوم  2/36  371961  تهران يدستجرد

  بهزيستي
متخصص 

  1338  زنان و زايمان

  دوم  6/35  365680  تهران  نوبخت  منيره  6
فرهنگ و 
آموزش 
  عالي

كارشناس 
ارشد تاريخ 
فرهگن و 
  تهران

1329  

 بهداري و  اول  1/35  186868  مشهد  سيدعلوي  قديسه  7
  بهزيستي

متخصص 
  1330  زنان و زايمان

همايون   فاطمه  8
  دوم  4/30  52994  تبريز  مقدم

فرهنگ و 
آموزش 
  عالي

كارشناس 
  1324  هياتال

كارشناس   اصل نود  دوم  9/26  47695  تبريز  اميرشقاقي  فخرتاج  9
  1320  زبان فرانسه

آموزش و   دوم  6/26  33126  كرمانشاه  درخشنده  اختر  10
  پرورش

كارداني 
  1321  تربيت بدني
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  مجلس و قوانين زنان
علني برگزار و  ةجلس 426در مجلس . ادامه داشت 6/3/1375تا  7/3/1371خ چهارم از تاري ةدور

ييـد شـوراي   أطرح به تصويب مجلـس و ت  113اليحه و  229كه شد طرح و اليحه بررسي  626
طـرح و   36زنان، خانواده و كودكان ارائه شـد كـه    ةطرح و اليحه دربار 48 تعداد .نگهبان رسيد

بار در بيانات  48نمايندگان زن . نشدطرح و اليحه بررسي  12اليحه به تصويب مجلس رسيد و 
. و مسـائل كشـور پرداختنـد    ها هطرح ها، اليح ةخود در زمينهاي  پيش از دستور به بيان ديدگاه

همكاري فرهنگي و آموزشـي بـين    ةنام توافق ،1371مرداد  مهجدهم به تاريخ سيزده ةدر جلس
 5 ةدر هجده ماده به تصويب رسـيد كـه در مـاد    دولت جمهوري اسالمي و دولت جمهوري كنيا

 دهنـد  مـي  كـه زنـان انجـام   هـاي   زنان جهت ديـدار از پـروژه  هاي  هيئت ةمبادلاز نامه  اين توافق
مهمـي در  هـاي   در اين ماده تصريح شـده اسـت در كشـور كنيـا زنـان مسـئوليت      . شد استقبال

زنـان هـر دو كشـور بـا     هـاي   يئتههاي فرهنگي و اجتماعي دارند و براي تبادل تجربيات  پروژه
 ةمنـدي دو كشـور در زمينـ    ه، عالقـ 6 ةدر مـاد . ها به تبادل اطالعات بپردازند بازديد از اين طرح

  ].186ـ177ص ،18[ شدمبادالت وسايل ورزشي زنان و مردان و تبادل دانش روز مربيان اعالم 

  سرپرست مين زنان و كودكان بيأت ةاليح
تبصـره از سـوي دولـت بـه مجلـس ارائـه و        6ماده و  10اي در  اليحه 21/5/1371در جلسة هجدهم 

بررسي شد و نمايندگان موافق و مخالف دربارة ارجاع اين اليحـه بـه كميسـيون بهـداري و بهزيسـتي      
اظهار نظر كردند تا در صورت موافقت نمايندگان بـا تصـويب كميسـيون بـه صـورت آزمايشـي اجـرا        

خشنده از اين اليحه دفاع كـرد و مـدعي بـود در صـورت موافقـت،      در اين جلسه، خانم اختر در. شود
  .] 238 ـ220، ص19 [سرپرست مرتفع خواهد شد  بخش مهمي از مشكالت زنان بي

  )1( ةماد
اســالم در جهــت حفــظ شــئون و حقــوق اجتمــاعي زن و كــودك ة بــه پيــروي از تعــاليم عاليــ

اجراي قسمتي از اصل بيسـت و يكـم    اسالمي به منظور ةسرپرست و زدودن آثار فقر از جامع  بي
سرپرسـت كـه تحـت پوشـش قـوانين       زنان و كودكان بـي  ،قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

  .مند خواهند شد حمايتي ديگري نيستند از حمايت مقرر در اين قانون بهره

  )2( ةماد
  :ند ازا مشموالن اين قانون عبارت

درآمـده و  ) منقطـع  ايـ دائـم  (كه بـه عقـد ازدواج    شود ياطالق م يبه زنان وهيب :وهيزنان ب .1
  .كند فعالً تنها زندگي مي طالق، فوت شوهر، فسخ عقد، صدور حكم لياز دال يكيسپس به 
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  ؛معاش خود نباشند نيمأهستند كه قادر به ت يسرپرست و مسن يزنان ب :و سالخورده ريزنان پ .2
 لياز قب يكه بنا به علل شود ياطالق م يبه زنان و دختران: سرپرست يزنان و دختران ب ريسا .3

  ؛مانند يم) آور نان(بدون سرپرست  ،موقت ايطور دائم  سرپرست، به يازكارافتادگ ايمفقوداالثرشدن 
 ايـ طـور دائـم    كه بنا به هـر علـت و بـه    شود ياطالق م يبه كودكان :سرپرست يكودكان ب .4

  .دست داده باشند موقت سرپرست خود را از
منـدرج در قـانون   ( يبه حداقل سن قانون دنيماده تا رس نيا 4سران موضوع بند پ :1ة تبصر

كه تحـت  نيمگر ا .خواهند ماند يقانون باق نيمشمول ا نديكه ازدواج نما يو دختران تا زمان) كار
  ؛ابنديب يتمكن مال يبه نحو اي رنديقرار گ يسرپرست

مشـمول   ليتحصـ  انيـ عتبار تـا پا به شرط وجود ا ،دهند ليكه ادامه تحص يپسران :2 ةتبصر
 .]410ـ392ص ،20[اند  قانون نيمفاد ا

  )3( ةماد
و  يازكارافتـادگ  ،يبازنشسـتگ  يهـا  يسرپرسـت كـه بـه هـر نحـو از مسـتمر       يزنان و كودكان ب
  .شوند يمند م بازماندگان بهره

  )4( ةماد
  :ند ازا قانون عبارت نيموضوع ا يها تيحما

به  ينقد ريو غ ينقد يمقرر اي ييو امكانات خودكفا لياوس ةيشامل ته يمال يها تيحما .1
  ؛مستمر اي يصورت نوبت

، )يليتحصـ ( يخـدمات آموزشـ   رينظ يخدمات ةشامل ارائ ياجتماع ،يفرهنگ يها تيحما .2
جهـت   يو مددكار يا خدمات مشاوره ،اشتغال جاديآموزش حرفه و فن جهت ا ،يابيكار ،يتيترب

  ؛خانواده ليازدواج و تشك ةنيوجودآوردن زم والن و بهمشم يرفع مسائل و مشكالت زندگ
 يستيبهز يسرپرست در واحدها يكودكان و زنان سالمند ب يروز شبانه ايروزانه  ينگهدار .3

  .طيگونه كودكان و زنان به افراد واجد شرا نيا يو نگهدار يسرپرست يواگذار اي
 صيبرخوردارند بـه تشـخ   يروانو  يجسم يكه از سالمت طيمشموالن واجد شرا ةيكل :تبصره

  .شوند يم يمعرف يابيو كار يا آموزش حرفه يها جهت شركت در دوره ربط يمددكاران ذ

  )5( ةماد
 شـنهاد يكـه بنـا بـه پ    دشـو  يمـ  نيـي تع يا نامه نييطبق آ انهيماه يو مدت پرداخت مقرر زانيم

  .خواهد رسيد رانيوز هيئت بيكشور به تصو يستيسازمان بهز
قانون ادامه  نيا) 6( ةتا احراز موارد مندرج در ماد ينقدريو غ ينقد يخت مقررپردا :تبصره

  .افتيخواهد 
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  )6( ةماد
  :مشموالن قطع خواهد شد يمقرر ذيلموارد  در

  ؛تحت تكفل قرار گرفتن ايدر صورت ازدواج، رجوع  .1
  ؛يتمكن مال افتني .2
  ؛بدون عذر موجه اي حرفه شو آموز )يليتحص( يآموزش يها از شركت در دوره يخوددار .3
  .يشنهاديامتناع از قبول شغل مناسب پ .4

مربـوط در   يكه منجر به بازداشت و زندان شود، مقـرر  يفريك تيدر صورت محكوم :تبصره
  .قطع خواهد شد تيمدت محكوم

  )7( ةماد
 نيـ مقـرر در ا  يايـ از مزا يتقلب نيبا توسل به عناو ايخالف  يها يهركس براساس اسناد و گواه

 زيـ و ن يافتيدر ينقدريو غ ينقد يها معادل كمك اي نيبه رد ع ،دكنقانون به نفع خود استفاده 
حـق   ريـ اشخاص ثالث را من غ ةو چنانچه موجبات استفاد شود يمحكوم م مهيتا دو برابر آن جر

  .تا سه برابر مزبور محكوم خواهد شد ينقد يبه جزا ،دينما اهمفر
درآمـد   قـانون جـز   نيـ مقـرر در ا  يم نقـد يه حاصـله از جـرا  خسارات و وجو ةيكل :1 ةتبصر
ساله در قـانون بودجـه    مستقل همه ةنيدرآمد و هز فيرد كيو در  يستيسازمان بهز ياختصاص

  ؛گردد يم نهيهز ديخواهد رس رانيوز هيئت بيكه به تصو يا نامه نييمنظور و طبق آ
در  يو حقـوق  يقـ ياشـخاص حق  يهـا  و كمـك  اياز هدا تواند يم يستيسازمان بهز .2 ةتبصر
 .ديقانون استفاده نما نيا يجهت اجرا

  )8( ةماد
 افـت يدر يرجوع خـود را مكتـوم داشـته و مقـرر     ايازدواج  ،قانون اشتغال نيچنانچه مشموالن ا

  .د گرفتنقرار خواه گرديقانون مورد پ نيا 7 ةدارند، برابر ماد

  )9( ةماد
 يـي اجرا يهـا  نامـه  نيـي د بـود و موظـف اسـت آ   قانون خواه نيا يكشور مجر يستيبهز سازمان
 ربـط  يذ يهـا  نهادهـا و دسـتگاه   ةيـ كل يابالغ قانون با هماهنگ خيرا ظرف سه ماه از تار همربوط

  .دينما ميتقد رانيوز هيئتبه  بيو جهت تصو هيته
 ةنامـ  شـده در اسـاس   ينيب شيو موارد پ يقانون فيقانون مانع از انجام وظا نيا ياجرا :تبصره

كماكـان   شيخو يقانون فيمزبور در چارچوب وظا ةتيو كم يستن )ره(ينيامداد امام خم ةتيكم
  .خدمات مربوط ادامه خواهد داد ةنسبت به ارائ
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  )10( ةماد
كـه   ييهـا  و سازمان يسسات عمومؤم ،و وابسته به دولت يدولت يها ها، سازمان خانه وزارت ةيكل

 نيـ ا ياجـرا  ةنيالزم را در زم يها يند همكار ظفمو استمستلزم ذكر نام ها  آن شمول قانون بر
هـا مـريم بهـروزي و     در تصويب اين قانون خـانم  .كشور معمول دارند يستيقانون با سازمان بهز

بـه   شـاياني هـاي   زنان بـا ايـراد نطـق كمـك     ةخود و جامعهاي  اختر درخشنده در بيان ديدگاه
  ].428ـ410، ص21[ن كردند آتصويب 

و  2/12/1371تـاريخ   86و جلسـة   11/9/1371تـاريخ   54در جلسة شوراي اسالمي مجلس 
در قوانين ايجاد تسهيالت براي   16/12/1371تاريخ  92و جلسة  14/12/1371مورخ  87جلسة 

ها و مؤسسات آموزش عالي، در تبصـرة   ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاه
ها و فرزندان جانباز بـاالي   فقودان و اسرا و همسران آنمادة واحد اين قانون، فرزندان شهدا، م 3

و هـا   ارگـان  ةقـانون معافيـت پرسـنل و خدمـ     درصد را مشمول اين قانون كرده اسـت و در  50
موران از أ، همسر و فرزندان اين قبيل مـ 7ة ماد ةدريايي از پرداخت عوارض در تبصرهاي  سازمان

اعطـاي وام   2 ةدوق رفاه دانشجويان در بند د مادو در قانون صن اند پرداخت عوارض خروج معاف
كنند مصوب شـد و در اصـالح قـانون بيمـه و      مي ازدواج به دانشجويان كه ضمن تحصيل ازدواج

، 22[توانند تقاضـاي مسـتمري بازنشسـتگي كننـد      مي سال 45آن زنان با  ةبازنشستگي و تبصر
  .]1820ـ1698ص

 ةدر قانون تنظـيم خـانواده كليـ    26/2/1372تاريخ  110مجلس شوراي اسالمي در جلسات 
كـرد و عـالوه بـر آن    ها  رشته ةدرس تنظيم خانواده در كلي ةمراكز آموزش عالي را موظف به ارائ

آموزشـي بـراي ارتقـاي سـطح آگـاهي عمـومي در       هاي  برنامه ةسازمان صداوسيما موظف به ارائ
قـانون   3 ةدر تبصـر  22/4/1372اريخ تـ  124ة در جلسـ . مين سالمت كودكان و مـادران كـرد  أت

را مشمول ايـن  ها  آن ايجاد تسهيالت براي ورود ايثارگران به دانشگاه، آزادگان، همسر و فرزندان
ايثارگـان بـه    ةقانون حالـت اشـتغال بـراي خـانواد     30/6/1372تاريخ  144 ةدر جلس .طرح كرد

زنـان در پـذيرش   ه براي يقانون تخصيص سهم 7/7/1372تاريخ  148 ةتصويب رسيد و در جلس
 167 ةدر جلسـ  ].2870ـ2853، ص23[تخصصي پزشكي به تصويب رسيد هاي  دستياري رشته

سـال و بازنشسـتگي    20ن زن كمتر از اقانون بازخريد خدمات دولتي مستخدم 7/9/1372تاريخ 
  .]3195ـ3179، ص24[كار به تصويب رسيد  ةسال سابق 20زنان با 

  المي به كنوانسيون حقوق كودكالحاق دولت جمهوري اس ةقانون اجاز
د و در پـي آن در سـال   شـ ملل رعايت حقـوق كودكـان بيـان     ةدر جامع 1924/ 1303در سال 

كيـد قـرار   أمجمع عمومي سازمان ملل متحد حقـوق كودكـان مـورد ت    ةدر اعالمي 1338/1950
حقوق كـودك در مجمـع عمـومي سـازمان ملـل مـورد        1368/1989 گرفت و سرانجام در سال
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براي كشورهايي كه به اين كنوانسيون پيوسـته   1369/1990اعضا قرار گرفت و در سال  تصويب
براساس منشور سـازمان ملـل متحـد، رعايـت      ].2ص ،4[ بودند رعايت حقوق كودك الزامي شد

عنوان جزء اصلي جامعه براي رشـد   خانواده به .حقوق بشر زيربناي صلح و عدالت در جهان است
كنوانسيون حقـوق كـودك در يـك مقدمـه و      .محيطي مناسب فراهم كندو تكامل كودكان بايد 

انـد رعايـت مفـاد آن     كشورهايي كه به آن پيوستهدر  ماده به تصويب سازمان ملل رسيده و 54
اي به مجلـس شـوراي اسـالمي خواسـتار      دولت جمهوري اسالمي با ارسال اليحه .ستاالجرا الزم

انجام مجلس شوراي اسالمي پس از بحث و بررسي سر .تصويب و عضويت در آن كنوانسيون شد
به تصويب رسـانيد و براسـاس نظـر شـوراي      1/12/1372تاريخ  198 ةنمايندگان آن را در جلس

و  16 ةمـاد  1بنـد   ،14 ةماد 3و  2و  1بندهاي  ،13 ةماد 2و  1بندهاي  ،12 ةماد 1نگهبان بند 
نامـه در هـر مـورد و هـر      اد اين تصـويب ييد نكردند و مقرر شد مفأرا ت 29 ةماد 1قسمت د بند 

زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسالمي باشد يا قرار گيرد از طـرف دولـت جمهـوري    
همگـاني خـدمات درمـاني     ةدر قـانون بيمـ   .]3784ــ 3779، ص25[الرعايه نباشد  اسالمي الزم

 ،به تصويب رسـيد  3/8/1373تاريخ  264 ةو جلس 27/6/1373تاريخ  250كه در جلسات  ،كشور
نيازمند را تحت پوشـش قـرار   هاي  پذير و خانواده آسيبهاي  گروه ،14و  5و  4و  1هاي  در ماده

خانم مريم زعفرانـي بهـروزي در راسـتاي بهبـود قـوانين در مـورد        .]5085ـ5067ص ،26[داد 
اب قضـات  در مورد شرايط انتخ 14/2/1361به قانون مصوب هايي  استخدام زنان پيشنهاد تبصره

توانـد   مـي  يهيقضـا  ةبراسـاس آن، رئـيس قـو    .فتردادگستري مطرح كرد و مورد تصويب قرار گ
هـاي   قضايي جهت تصـدي پسـت   ةبا پاي اند بانواني را كه واجد شرايط انتخاب قضات دادگستري

مدني خاص، قاضي تحقيق و دفاتر مطالعات حقـوقي و  هاي  مشاورت ديوان عدالت اداري، دادگاه
حقوقي و سـاير اداراتـي كـه     ةسرپرستي صغار و مستشاري ادار ةوانين دادگستري و ادارتدوين ق

مجلس شوراي اسالمي در تـرويج   .]5842ـ5826ص  ،27[د كنند استخدام ا داراي پست قضايي
بـه   ي راتبصـره قـانون   4مـاده و   11شيردهي در  ةمادر و حمايت از مادران در دور تغذيه با شير

فرزند براي مادراني كه فرزند ) 3(آمده است مرخصي زايمان تا سه  3 ةماد تصويب رساند كه در
مـاهگي كـودك   دوو تـا   اسـت  چهـار مـاه   4دولتي  دهند در بخش دولتي و غير مي خود را شير

  اســتفاده كننـــد  )بــدون كســر از مرخصـــي اســتحقاقي   (روزانــه يــك ســاعت مرخصـــي    
  ].7687ـ7684، ص28[

مـاده و   23 بـر  مشتمل شد،اصالحات آن تصويب  434 ةقانون مجازات اسالمي كه در جلس
  .شود مي مواد آن اشارهاز به بعضي  .به تصويب رسيد 2/3/1375در تاريخ  است كه تبصره 45

  )619( ةماد
بـا الفـاظ و حركـات     ايـ  زنان بشود ايمزاحم اطفال  ايمعابر متعرض  اي يهركس در اماكن عموم
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ضـربه شـالق    74مـاه و تـا    6تـا   2بـه حـبس از    ،ديانم نيبه آنان توه تيثيون و حئمخالف ش
  ].8063ـ8038ص  ،29[ محكوم خواهد شد

مجلس به پايان رسيد و  ةولي دور ،طرح و اليحه اعالم وصول شد 12در اين دوره از مجلس 
 .نشدبررسي و تصويب 

  گيري نتيجه
 يـري، گ تصـميم  بـراي  مهمـي  محـور  هـاي  هاليحـ  و هـا  طـرح  تصـويب  با اسالمي شوراي مجلس
 بـراي  نگهبـان  شـوراي  ييدأت از پس مصوب قوانين. است كشور در گذاري سياست و گذاري قانون
 احـزاب  وهـا   گـروه  اجتمـاعي  و سياسـي  نيروهـاي . دشـو  مي ارسال قضايي و مجريه ةقو به اجرا

 ثيرگذاري بـر امـور كشـور بـه رقابـت بـاهم      أپارلمان و تهاي  كسب اكثريت كرسي براي سياسي
ثيرگـذار  أثر از عوامـل ت أمشاركت زنان تابع نظم عمومي و متـ  ،در اين فضاي سياسي .پردازند مي

 افـزايش  گذشـته هـاي   دوره به نسبت نامنتخب و زن ةنمايند داوطلبان تعداد ،دوره اين در. است
 و بيشـتر  مشاركت با زن نمايندگان .يافتند راه مجلس به شهرها ساير در تهران بر عالوه و يافت
 قداست، تحكـيم  حفظ جهت در قوانين تصويب با ها هاليح وها  طرح درخصوص رنظرو اظها مؤثر

 اقتصـادي هـاي   فعاليـت  در بيشـتر  حضـور  هـاي  زمينـه  معنـوي  و مـادي  حقوق احياي خانواده،
 در اليحـه  و طـرح  63 تصـويب  بـا  ندگان زنينما. كردند فراهم را اقتصادي و فرهنگي اجتماعي

 قانون كودكان، حقوق ةنام موافقت كشور به پيوستنهاي  زمينه رد خانواده و كودكان زنان، مورد
 پزشـكان  براي دستياري ةسهمي اختصاص بازنشستگي، بيكاري، ةبيم ،دولتي ادارات در استخدام

هـاي   بودجـه  زنـان،  پارلماني هاي هيئت تبادل طالق و ازدواج مدني قانون اصالح ،پيراپزشكان و
 و اجتمـاعي  امنيـت  يه،يقضـا  ةقـو  در استخدام قانون اصالح دياقتصا ةتوسعهاي  برنامه و ساالنه
. كردنـد  فـراهم  اجتمـاعي هـاي   فعاليت در زنان بيشتر مشاركت هاي زمينه زنان فراكسيون ايجاد
 هـاي  طرح و ها هاليح تصويب اولويت با قانوني و عرفي مذهبيهاي  پشتوانه براساس نماينده زنان

مجلـس در ايـن    .برداشـتند  زنـان  معنوي و مادي حقوق استيفاي جهت در مهمي يها گام صنفي
مناسب زمينه را براي حضور پررنگ زنـان  هاي  قانوني و ايجاد ظرفيتهاي  دوره با ايجاد سازوكار

صـنفي بـا گسـترش    هـاي   و تشـكل هـا   با ايجـاد سـازمان  ها  آن .مدني ايجاد كردهاي  در فعاليت
ميلي از نقش سـنتي خـود فاصـله گرفتنـد     آموزش و تحصيالت تك ةفرهنگي، توسعهاي  فعاليت
اما تا رسيدن به وضع مطلوب بايد موانع و  ،نسبت به گذشته تغيير ملموسي يافتها  آن وضعيت

  .بيشتري برداشته شودهاي  محدوديت
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