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 نگاهي به كميسيون امور زنان، جوانان و
 ∗ خانواده در دوره پنجم مجلس شوراي اسالمي

 
 
 
 

بتداي مجلس پنجم شوراي اسـالمي، فعاليـت        در مجالس قانونگذاري از مجلس اول تا ا       
خصـوص در     هـاي مختلـف بـه       در مورد مباحث مربوط به زنان همواره در كميسـيون         

 .شد كميسيون فرهنگي مجلس، طرح مي
نامه داخلـي     آيين) ۴۲(در مجلس پنجم با تصويب قانون الحاق يك تبصره به ماده            

هـاي مجلـس     بـه كميسـيون   مجلس شوراي اسالمي كميسيون زنان، جوانان و خانواده       
 .اضافه شد

 دوره  ۲۵۹تا سال آخر دوره پنجم نيز ايـن كميسـيون فعاليـت داشـت در جلسـه                  
پنجم مجلس شوراي اسالمي كميسـيون زنـان، جوانـان و امـور خـانواده حـذف و در                   
كميسيون فرهنگي مجلس ادغام شد و از كميسـيون بـه كميتـه زنـان جوانـان و امـور                    

 .خانواده تبديل شد
 
 نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي آيين) ۴۲(نون الحاق يك تبصره به ماده قا

نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي ملحـق         آيين) ۴۲(ـ تبصره زير به ماده      ماده واحده   
 .گردد مي

رسيدگي به مسائل مربوط به زنان، جوانان و خانواده تحت      جهت   يكميسيون ـتبصره  
                                                 

 .استبخش نماينده محترم مجلس شوراي اسالمي تهيه شده   اين گزارش به درخواست سركارخانم فياض∗

مقدمه

_________________________________________________ 
 

 

٢

 .گردد هاي فوق اضافه مي  خانواده به كميسيونعنوان كميسيون امور زنان، جوانان و
نامه داخلـي مجلـس تعيـين و حـداقل      آيين) ۴۳(تعداد اعضاي كميسيون طبق ماده    

) در صورت وجود  . (نصف اعضاي اين كميسيون از نمايندگان زن داوطلب خواهد بود         
 .باشد هاي مجلس نمي عضويت در اين كميسيون مانع از عضويت در ساير كميسيون

انون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم             ق 
هزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسالمي تصـويب و در تـاريخ                  آذرماه يك 

 . به تأييد شوراي نگهبان رسيده است۲۸/۹/۱۳۷۵
ل كميسيون امور زنان، جوانان و خانواده عمالً كار خود را از ابتداي مهر ماه سـا              
 . شروع كرد و تا پايان دوره پنجم ادامه داد۱۳۷۶

بـه  . هاي تخصصـي مجلـس نيـز بودنـد          اعضاي كميسيون، عضو ساير كميسيون    
ها اين كميسـيون نـاگزير از برگـزاري           همين لحاظ به خاطر تقارن كاري بين كميسيون       

 .جلسات خود در روزهاي چهارشنبه به مدت سه ساعت گرديد
 

 انان و خانوادهكميسيون امور زنان، جو
 ساله عمر كميسيون زنان رياست اين كميسـيون را سـركار خـانم    ۳در طول  ـ  رئيس

 .مرضيه وحيد دستجردي بر عهده داشتند

 در اولين سال تشكيل كميسيون نايب رئيسي اول را جناب آقاي ابراهيم             ـ نايب رئيس 
 .عزيزي و نايب رئيسي دوم را جناب آقاي علي معلمي بر عهده داشتند

در سال دوم و سوم نايب رئيس دوم تغيير كرد و جناب آقـاي حميدرضـا ترقـي                   
 .انتخاب شد

 در اولين سال تشكيل كميسيون منشي اول آقـاي حميدرضـا ترقـي و منشـي                ـ منشي
سركارخانم الهه  : در سال دوم و سوم منشي اول      . دوم سركارخانم الهه راستگو بودند    

 .بخش بودند ه فياضسركار خانم نفيس: راستگو و منشي دوم
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 در طول هر سه سال سركار خانم منيره نوبخت مخبري كميسيون امور زنان،              ـ مخبر
 .جوانان و خانواده را برعهده داشتند

 ساير اعضا
 جناب آقاي مجيد انصاري. ۱
 جناب آقاي سيد محسن يحيوي. ۲
 جناب آقاي علي موحدي ساوجي. ۳
 جناب آقاي سيدطه هاشمي. ۴
 سهيال جلودارزادهسركار خانم . ۵
 سركارخانم فاطمه رمضانزاده. ۶
 سركار خانم قدسيه سيدي علوي. ۷
 سركار خانم مرضيه صديقي. ۸
 بخش سركار خانم نفيسه فياض. ۹
 آقــاي مجيــد انصــاري و ســركار خــانم فاطمــه رمضــانزاده در ســال دوم از   جنــاب*

ار خـانم   عضويت در كميسيون خارج شدند و جنـاب آقـاي سيدرضـا اكرمـي و سـرك                
 .فاطمه كروبي در سال دوم عضو اين كميسيون شدند

ها و لوايح ارجاع شـده        كميسيون در مدت فعاليت خود براي بررسي درباره طرح         
 ۹۷و همچنين مشورت با مسئوالن اجرايـي و ديگـر صـاحبنظران اقـدام بـه برگـزاري             

 . ساعت كرده است۲۷۱جلسه شامل 
 

 :ون به تفكيك به قرار ذيل استها و لوايح بررسي شده در كميسي طرح
 لوايح

 ،]تصويب شد[ كل كشور ۱۳۷۷اليحه بودجه سال . ۱
اليحه اصالح قوانين ارتش جمهوري اسالمي ايران، سپاه پاسداران انقـالب اسـالمي     . ۲
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و اساســنامه ســازمان تــأمين خــدمات اجتمــاعي و درمــاني پرســنل نيروهــاي مســلح 
 ،]تصويب شد[جمهوري اسالمي ايران 

 ،]تصويب شد[هاي عمومي و انقالب در امور مدني  دادرسي دادگاه اليحه آيين. ۳
اليحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت روسيه جهت معاضـدت            . ۴

 ،]تصويب شد[هاي جزايي و مدني  در پرونده
 ،]تصويب شد[ كل كشور ۱۳۷۸اليحه بودجه سال . ۵
ي بـين دولـت جمهـوري اسـالمي ايـران و دولـت              اليحه موافقتنامه معاضدت قضـاي    . ۶

 ،]تصويب شد[جمهوري آذربايجان 

 ،]تصويب شد[ اليحه الحاق دو ماده و يك تبصره به قانون مجازات اسالمي. ۷
اليحه عضويت مديران كل سازمان حفاظت محيط زيست، بازرگاني، تعاون، مشاور           . ۸

معـوق  [ هـا  ريـزي اسـتان    برنامـه ها در كميتـه  استاندار و دبير كميسيون بانوان استان
 .]مانده

 

 ها طرح
آماده براي شـور اول، اتمـام       [سازي فضاهاي آموزش مدارس دخترانه         محرم  طرح. ۱

 ،]دوره
 ،]تصويب شد[ طرح الحاق دو ماده و يك تبصره به قانون مجازات اسالمي. ۲
 ،]تصويب شد[ فصل چهارم قانون مطبوعات) ۶(طرح الحاق يك بند به ماده . ۳
هاي شهدا، معلـوالن، اسـرا و         طرح اصالح قانون معافيت يك نفر از فرزندان خانواده        . ۴

 ،]تصويب شد [۱۳۶۶االثرها از خدمت نظام وظيفه عمومي مصوب  مفقود
شدگان تأمين اجتماعي و شـاغالن در كارهـاي           طرح بازنشستگي پيش از موعد بيمه     . ۵

 ،]تصويب شد[ آور سخت و زيان
آماده براي شور اول،    [ررات مربوط به تعيين محل خدمت فرهنگيان        طرح اصالح مق  . ۶

 ،]اتمام دوره
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اعاده شده [) عسر و حرج زنان( قانون مدني )۱۱۳۰(طرح الحاق يك تبصره به ماده . ۷
 ،]از شوراي نگهبان، اتمام دوره

 قانون و مقررات نيروي انتظـامي جمهـوري اسـالمي ايـران             )۲۰(طرح اصالح ماده    . ۸
 ،]تصويب شد [)در خصوص پليس زن (۲۷/۴/۱۳۷۴مصوب 

آمـاده بـراي    [هاي موجـود كشـور        طرح جامع استفاده بهينه از امكانات و توانمندي       . ۹
 ،]شور اول، اتمام دوره

 ،]معوق مانده[ طرح اولويت استخدام افراد بومي. ۱۰
ده آما[طرح تعيين مقررات مربوط به تعيين محل خدمت جانبازان و همسران آنان             . ۱۱

 ،]براي شور اول، اتمام دوره
 ،]تصويب شد [)ضم امين و قيم( قانون مدني )۱۱۸۴(طرح اصالح ماده . ۱۲
آماده براي شور اول،    [) در خصوص ازدواج  ( قانون مدني    ۱۰۴۱طرح اصالح ماده    . ۱۳

 ،]اتمام دوره
 ،]رد شد[ قانون مدني ۸۶۹طرح اصالح ماده . ۱۴
 ،]رد شد[جويي طرح ملي صرفه. ۱۵
طرح معافيت قسمتي از خدمت وظيفه عمـومي اعضـاي بسـيج نيروهـاي مقاومـت                . ۱۶

 ،]تصويب شد[سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
آمـاده بـراي شـور اول،       [هاي كاهش تقاضـاي مـواد         طرح نحوه ساماندهي فعاليت   . ۱۷

 ،]اتمام دوره
لمند، زنان سـا (آور  طرح بازنشستگي پيش از موعد شاغالن كارهاي سخت و زيان        . ۱۸

 ).پرستاران، معلمان و خبرنگاران
 

 :به غير از موارد فوق، كميسيون به بررسي مسائل ذيل نيز پرداخته است 
  بررسي مشكالت همسران جانبازان و آزادگان با حضور مسئوالن مربوطه،-
 مخدر و اتخاذ راهكارهاي اجرايي مقابله با آن،  بررسي معضل اجتماعي اعتياد و مواد-
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 هاي اجرايي، عالي جوانان با حضور مسئوالن دستگاه  بررسي مشكالت شوراي-
 بحث و بررسـي و تهيـه طـرح در خصـوص مشـكالت موجـود بـر سـر راه ازدواج                       -

 هاي تخصيصي ازدواج، جوانان و وام
هـاي فرهنگـي، اجتمـاعي         بحث و بررسي اوقات فراغت جوانان و نوجوانان و فعاليت          -

 آنان،
 هاي مجلس،  دفتر امور زنان مركز پژوهش بررسي عملكرد-
  اجالس مشترك با مسئوالن دفتر امور زنان قوه قضاييه،-
 هاي مبارزه با آن،  بررسي موضوع تهاجم فرهنگي و شيوه-
  بررسي موضوع مفاسد اجتماعي و راهكارهاي مبارزه با آن،-
 بازنشستگي زنان شاغل و وراث قانوني آنان،)  بررسي حقوقي و-
رسي عملكرد صدا و سيما در خصوص دين باوري جوانان و مبـارزه بـا تهـاجم                  بر -

 فرهنگي،
  بررسي موضوع ازدواج اتباع بيگانه با زنان ايراني،-
 بررسي عملكرد مركز ملي جوانان و اهداف موردنظر تبديل مركز بـه سـازمان ملـي                 -

 جوانان،
 گري در تهران، ديربط در خصوص مبارزه با تك هاي ذي  بررسي عملكرد دستگاه-
 بگير و بازنشسته، هاي مستمري  بررسي وضعيت خانواده-
 عالي انقالب فرهنگي،  اجالس مشترك با شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان شوراي-
  گزارش عملكرد سازمان بهزيستي،-
هـاي مـرتبط بـا امـور زنـان، جوانـان و            دسـتگاه  ۱۳۷۶ بررسي عملكرد بودجه سال      -

 خانواده،
 مشكالت همسران جانبازان و خدمات ارائه شده از سوي بنياد، بررسي -
 بررسي موضوع مواد مخدر در جلسات متعدد و تهيه گـزارش مكتـوب و تقـديم بـه                   -
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به اين امر اختصـاص يافـت و نتيجـه توسـط رياسـت              ) غيرعلني(مجلس كه يك جلسه     
 .محترم مجلس به مجمع تشخيص مصلحت منعكس شد

عظم رهبري در خصوص وضعيت زنان و دختران و تنقيح  بررسي فرمايشات مقام م-
 رئوس مطالب جهت مبنا قرار گرفتن براي سياستگذاري،

اي جهـت تـدوين طـرح      بررسي مسائل مربوط به منكـرات در جامعـه تشـكيل كميتـه      -
 مبارزه با منكرات كه موضوع در يك جلسه غيرعلني مطرح شد،

هـايي كـه مشـتركاً از         گيـري و زوج   ب   بررسي مسائل و مشكالت مربوط به مسـتمري        -
اعضاي صـندوق بازنشسـتگي هسـتند كـه منجـر بـه تهيـه طرحـي مفصـل شـد و در                       

 كميسيون خاص مطرح شد؛
 ،۱۳۷۷بيني شده در سال  هاي پيش ها در خصوص بودجه  بررسي عملكرد دستگاه-
 ).گزارش خانم نوبخت( بررسي وضعيت جوانان معتاد در شورآباد -
 

مـوارد ذيـل شـده بـه     بـاره  ر و پاسـخگويي، مسـئولين ذيـل در    نظـ   تبـادل براي   
 .كميسيون دعوت شدند

عالي جوانان ـ وزير اقتصاد و دارايي ـ معاونان وزارت ارشاد ـ معاونـت      دبير شوراي
امور مجلس وزارت دادگسـتري ـ رئـيس مجتمـع قضـايي خـانواده ـ معاونـان وزارت         

رجه، كارشناسـان وزارت اطالعـات   كشور ـ كارشناسان و مديران كل وزارت امور خا 
هـا و اقـدامات تـأميني و         معاونـان سـازمان زنـدان     _ كارشناسان مركز ملي جوانان     _ 

معاونـان نيـروي مقاومـت بسـيج سـپاه          _ كارشناسـان وزارت دفـاع      _ تربيتي كشور   
_ رياسـت سـازمان تبليغـات اسـالمي         _ رياست سـازمان صـدا و سـيما         _ پاسداران  

معاون پارلماني وزارت آموزش و پرورش و معاونـان         _ انان  رياست سازمان ملي جو   
ـ رياست سازمان تربيت بدني و معاونـان وي ـ رياسـت سـازمان تـأمين اجتمـاعي و       
معاونان وي ـ استاندار تهران و فرماندار تهران ـ رياسـت سـازمان بهزيسـتي كشـور       

ت بسـيج و  دبير و رياست سازمان مبـارزه بـا مـواد مخـدر ـ فرمانـده نيـروي مقاومـ        
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 تحصيالت

معاونان وي ـ معاونان نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران ـ مسئوالن و معاونـان    
وزارت كشور ـ معاون و مسـئوالن و كارشناسـان وزارت امـور خارجـه ـ مسـئوالن        

هـا ـ مسـئوالن و معاونـان بنيـاد       ستاد امر به معروف و نهـي از منكـر و معاونـان آن   
ــا     ــازان ـ كارشناس ــعفان و جانب ــه   مستض ــه و بودج ــازمان برنام ــئوالن س ن و مس

 ....هاي ملي، تجارت، ملت و مركزي و كارشناسان و مديران عامل بانك
 

 مأموريت و بازديدها 
  بازديد از كانون اصالح و تربيت تهران،-
  بازديد و بررسي عملكرد دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اطفال،-
 سرپرست، ري كودكان بيهاي نگاهدا  بازديد جمعي اعضا، از مجتمع-
هــاي   شــركت در همــايش سراســري خــانواده جانبــازان و حضــور فعــال در كميتــه-

 .تخصصي مربوط
 

 ها و اوراق رسيده و چگونگي اقدام تعداد نامه  
هـا     فقره نامه واصل شد كه مكاتبات الزم در مـورد آن           ۴۰۳در طول اين مدت مجموعاً      
 . ارائه طرح به مجلس استفاده شدها نيز در انجام شد و از برخي ديدگاه

 
 اعضاي كميسيون امور زنان، جوانان و خانواده در مجلس پنجم شوراي اسالمي   

نام و نام  رديف
 خانوادگي

سابقه 
 نمايندگي

علوم حوزه 
 علوم جديد

سمت در 
 كميسيون

حوزه 
 انتخابيه

مرضيه وحيد   ۱
 دستجردي

 دوره چهارم
____ 

 متخصص جراحي زنان
 انتهر رئيس

 ___ ابراهيم عزيزي  ۲
____ 

 فوق ليسانس حقوق
نايب 

 رئيس اول
كرمانشا

 ه



__________________________________________________ 
 

 

٩

نام و نام  رديف تحصيالت
 خانوادگي

سابقه 
 نمايندگي

علوم حوزه 
 علوم جديد

سمت در 
 كميسيون

حوزه 
 انتخابيه

 ___ علي معلمي  ۳
 در حد اجتهاد

____ 

نايب 
رئيس 
 دوم

 مازندران

 ___ حميدرضا ترقي  ۴
____ 

 دانشجوي مديريت
ئيس  نايب

 خراسان ۱دوم

 ___ الهه راستگو  ۵
____ 

 ليسانس مديريت فوق
 همدان منشي اول

دوره چهارم بخش نفيسه فياض  ۶
 سطح

 ليسانس فلسفه فوق
منشي 
 تهران دوم

اول و دوره  مجيد انصاري  ۷
 سوم

 خارج فقه و اصول
ليسانس  دانشجوي فوق
 حقوق

 تهران عضو

سيدمحسن   ۸
 دوره چهارم يحيوي

____ 
 ليسانس علوم سياسي فوق

 تهران عضو

علي موحدي   ۹
 ساوجي

هاي  دوره
اول، دوم، 
سوم و 
 چهارم

 خارج فقه و اصول
____ 

 تهران عضو

 ___ سيدطه هاشمي  ۱۰
 خارج فقه و اصول
 دكتراي پزشكي

 قم عضو

 ___ سهيال جلودارزاده  ۱۱
____ 

 ليسانس نساجي
 تهران عضو

فاطمه   ۱۲
 ___ زاده رمضان

____ 
 جراح و متخصص زنان

 عضو
 تهران

 
 

_________________________________________________ 
 

 

١٠

نام و نام  رديف تحصيالت
 خانوادگي

سابقه 
 نمايندگي

علوم حوزه 
 علوم جديد

سمت در 
 كميسيون

حوزه 
 انتخابيه

قدسيه سيدي   ۱۳
 دوره چهارم علوي

____ 
 دكتراي تخصصي

 خراسان عضو

 ___ مرضيه صديقي  ۱۴
____ 

 فوق ليسانس مهندسي
 خراسان عضو

 ___ فاطمه كروبي  ۱۵
 حدود سطح

____ 
 تهران عضو

 سيدرضا اكرمي  ۱۶
دوره دوم، 

سوم و 
 چهارم

 خارج فقه و اصول
 متوسطه

 تهران عضو

 .جناب آقاي حميد رضا ترقي، در سال اول منشي اول و در سال دوم و سوم نايب رئيس دوم كميسيون بودند. ۱
 



 

 ۷۱۴۶ :مسلسلشماره   ارششناسنامه گز
نگاهي به كميسيون امور زنان، جوانان و خانواده در دوره پنجم مجلس  :عنوان گزارش
 شوراي اسالمي

 
 
 

 شهناز رجبي :تهيه و تدوين              مطالعات فرهنگي :نام دفتر
 پرند فياضي :ويراستار             اللهي زهرا آيت :ناظر علمي

 
 : ها سي آنيمعادل انگل و هاي كليدي واژه

 
 :خذ تهيه گزارشآمنابع و م

 .هاي مجلس شوراي اسالمي دوره پنجم كارنامه. ۱
 .مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسالمي. ۲
 /كتاب معرفي نمايندگان مجلس شوراي اسالمي. ۳

 


