
 انوشه میرمرعشی
در اولین دوره از مجلس شورای اسالمی، چهار بانو 
توانس�تند با کس�ب آرای الزم، به عنوان نماینده 
مردم، به این مجلس راه پیدا کنند. البته روند ورود 
این چهار بانو به اولین دوره مجلس شورای اسالمی، 
در چند مرحله انجام شد. جالب است که یک نفر از 
این بانوان به شکل غیرمس�تقیم و سه نفر دیگر از 
آنها به شکل مستقیم، سابقه ای طوالنی و تأثیرگذار 
در مبارزه علیه رژیم پهلوی و آگاه سازی زنان نسبت 
به ماهی�ت و جریان نهضت اس�المی امام خمینی 
داش�تند. اما این چهار بانوی نماینده چه کس�انی 
بودن�د؟ و چگونه توانس�تند نماین�ده اولین دوره 
مجلس شورای اسالمی شوند؟ را، در این مقال مورد 
بررسی قرار داده ایم. امید آنکه تاریخ پژوهان انقالب 
اسالمی و عموم عالقه مندان را مفید و مقبول آید.

  
   منظر رهب�ر کبیر انق�الب اس�المی در باب 

مشارکت سیاسی بانوان 
بعد از پیروزی انقالب اسالمی، امام خمینی)ره( بار ها و 
بار ها بر نقش بانوان در عرصه سیاسی کشور، به ویژه در 
میدان شرکت آگاهانه در انتخابات و تعیین سرنوشت 
خویش، تأکید کردند اما غیر از این نوع حضور سیاسی، 
حضور بان��وان در عرصه های اجرای��ی، قانونگذاری و 
مدیریتی در نظام جمهوری اس��المی ایران نیز، مورد 
تأیید بنیانگذار جمهوری اسالمی بود. چنانچه در تاریخ 
19 فروردین 1363 ش. و در دیدار ب��ا بانوان اعضای 
مکتب های اسالمی قم و مسجد جامع نارمک، چنین 
فرمودند:  »همان طور که مرد ها باید در امور سیاسی 
دخالت کنند و جامعه خودشان را حفظ کنند، زن ها 
هم باید دخالت کنند و جامعه را حفظ کنند. زن ها هم 
باید در فعالیت های اجتماعی و سیاسی همدوش مرد ها 
باشند، البته با حفظ آن چیزی که اسالم فرموده است، 

که بحمداهلل امروز در ایران جاری است)1(«.
البته این دیدگاه امام تنها در حّد ش��عار نبود، بلکه در 
عمل هم از حضور سیاس��ی بانوان حمایت می کردند 
و به ق��ول مرحومه مریم به��روزی دبی��رکل جامعه 
زینب)س(: »ام��ام)ره( مطلقاً دید منفی نس��بت به 

فعالیت های سیاسی بانوان نداش��تند و تازه از آن نیز 
حمایت می کردند)2(«.

حتی خانم بهروزی در خاطراتشان، از حمایت شهید 
آیت اهلل دکتر بهش��تی بعد از حمایت های امام)ره( از 
بانوان، ب��رای حضور در عرصه سیاس��ی خبر می دهد 
و می گوید: »در دوره اول مجلس ش��ورای اس��المی، 
آیت اهلل بهشتی از من و خانم ]گوهرالشریعه[ دستغیب 
و فرش��ته هاش��می و... دعوت کردند برای انتخابات 
مجلس آماده ش��ویم و گفتند می خواهیم شما را در 
لیست کاندیداهای انتخابات مجلس قرار دهیم. من این 
دعوت را عادی می دانستم اما خانم دستغیب به دکتر 
بهشتی گفتند آیا واقعاً الزم اس��ت ما به مجلس وارد 
شویم؟ دکتر بهشتی فرمود بله، حتماً. چون شاید اگر 
این دوره و در زمان امام عزیز خانم  ها به مجلس نروند، 

دیگر هرگز نتوانند وارد مجلس شوند)3(«.
   اولین مجلس بع�د از انقالب چگونه ش�کل 

گرفت؟
طبق قانون، شورای انقالب اسالمی بر حسب وظیفه، 
مأمور برگزاری انتخابات اولین دوره »مجلس شورای 
اس��المی« بود. به همین دلیل این شورا اندکی بعد از 
برگزاری انتخابات ریاس��ت جمهوری، زمان برگزاری 
انتخابات مجلس شورای اسالمی را، جمعه 24 اسفند 
1358 ش. اعالم کرد)4(. بعد از ثبت نام و سپس برگزاری 
اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی در تاریخ 
تعیین شده و با اعالم نتایج این انتخابات در تاریخ دوم 
فروردین 1359ش. 197 نفر موفق به کسب اکثریت 
مطلق آرا شدند. یک نفر از آن 197 نماینده راه یافته به 
مجلس، خانم »گوهرالشریعه دستغیب« بود اما 137 
نفر از بقیه کاندیدا ها که نتوانسته بودند اکثریت مطلق 
آرا را کسب کنند، باید در مرحله انتخابات میاندوره ای 

مجلس، دوباره خود را نامزد می کردند.
به هر روی، اولین دوره مجلس ش��ورای اسالمی، کار 
خود را در هفتم خ��رداد 1359 ش. آغاز کرد. از طرف 
دولت زمان انتخابات میاندوره ای مجلس برای تعیین 
تکلیف 137 نماینده باقی مانده، 5 تیر 1360 ش. اعالم 
ش��د که در موعد مقرر هم، این انتخابات برگزار شد. 
در این دوره دو بانوی دیگر، به نام های »اعظم عالیی 

طالقانی« و »مریم بهروزی« توانس��تند رأی اکثریت 
مردم تهران را، برای ورود به مجلس کسب کنند ولی 
به دلیل حوادث گوناگونی که برای نمایندگان اولین 
دوره مجلس شورای اسالمی اتفاق افتاد، الزم شد که 
در سه مرحله دیگر، انتخابات میاندوره ای برای تکمیل 
نمایندگان مجلس برگزار شود زیرا عده ای از نمایندگان 
در حادثه 7 تی��ر 1360 ش. و در انفج��ار دفتر حزب 
جمهوری اسالمی به شهادت رسیدند و عده دیگری هم 
به دلیل پذیرفتن مسئولیت در دولت و نهادهای دیگر، از 
نمایندگی مجلس انصراف داده بودند. در دوره سوم که 
در تاریخ 10 مهر 60 برگزار شد، خانم »عاتقه صدیقی « 
توانس��ت با کس��ب رأی مردم تهران، به مجلس وارد 
ش��ود. در نهایت و بعد از برگزاری چهارمین انتخابات 
میاندوره ای مجلس شورای اسالمی، که در تاریخ 9 آذر 
1361 ش. برگزار شد، تعداد کل نمایندگان مجلس به 
264 نفر رسید)5(. گفتنی است اکثر راه یافتگان به این 
مجلس، از اعضای حزب جمهوری اسالمی بودند. اما 
چهار بانوی نماینده اولین دوره مجلس شورای اسالمی 

چه کسانی بودند؟
   بانوی نماینده ای از خاندان دستغیب

یکی از دو نماینده خانمی که در هم��ان مرحله اول و 
اصلی انتخابات نخستین دوره مجلس شورای اسالمی 
انتخاب شد، بانو گوهرالشریعه دستغیب بود. ایشان در 
سال 1314 ش. در شهر شیراز و در خانواده ای فاضل 
و روحانی به دنیا آمد. پدرش سیدعباس از روحانیون 
برجسته شهر شیراز و امام جماعت مسجد آتشی ها، 
نزدیک به حرم حضرت احمد بن موسی ]شاهچراغ[)ع( 
بود. پدر در عین حال که به درس خواندن دخترانش 
اهمیت بسیار می داد، به شدت مراقبت مسائل عقیدتی 
و حفظ حجاب آنها، در س��ال های رواج بی بندوباری 
پهلوی ها بود. خانم دستغیب در سال آخر دبیرستان، 
با آقای حسن اسدی الری ازدواج کرد. همسر ایشان، 
لیسانس حقوق قضایی داشت و در آبادان دبیر بود. از 
آنجا که همسر ایشان فردی به شدت مذهبی و انقالبی 
بود، خانم دس��تغیب را هم به جریانات مب��ارزه وارد 
کرد. به ویژه بعد از مهاجرت آنها در س��ال 1345 ش. 
به تهران، ارتباط آنها با مبارزان بیش��تر هم شد. خانم 

در اولی�ن دوره از مجل�س ش�ورای 
اسالمی، 4 بانو توانستند با کسب آرای 
الزم، به عنوان نماینده م�ردم، به این 
مجلس راه پیدا کنند. البته روند ورود 
این 4 بانو به اولین دوره مجلس شورای 
اسالمی، در چند مرحله انجام شد. یک 
نفر از این بانوان به شکل غیرمستقیم 
و 3 نفر دیگر از آنها به شکل مستقیم، 
س�ابقه ای طوالن�ی و تأثیرگ�ذار در 
مب�ارزه علیه رژی�م پهلوی داش�تند
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نگاهی به زندگی 4 بانوی اولین دوره مجلس شورای اسالمی 

حضور بانوان در مجلس شورای اسالمی 
چالش ها و حمایت ها

می
سال

ی ا
ورا

س ش
جل

م م
هار

ا چ
ل ت

ر او
دوا

ده ا
این

ی نم
روز

م به
مری

مه 
حو

 مر
    

خوانشی از »23 سال تکاپو برای دولت 
و ملت سازی در جمهوری آذربایجان«

 تکاپویی همه جانبه 
اما بی فرجام!

  شاهد توحیدی
اث��ری ک��ه هم این��ک 
در معرفی آن س��خن 
می رود، در صدد است 
تا ب��ه بازخوانی تالش 
مرموزی بپ��ردازد، که 
در همس��ایگی ایران و 
برای منفک س��اختن 
یک ملت، از پیش��ینه 
تاریخ��ی و فرهنگ��ی 
خویش انج��ام ش��ده اس��ت. م��ردم جمهوری 
آذربایج��ان پ��س از فروپاش��ی اتح��اد جماهیر 
شوروی، با توجه به پیش��ینه عقیدتی و فرهنگی 
خویش، سعی کردند تا با بازگشت به اسالم و نیز 
فرهنگ دیرین اسالمی-ایرانی خود، دوران جدید 
را بر مبنای آن سامان دهند. با این همه دخالت و 
اعمال نفوذ قدرت های فرامنطقه ای، ضد اسالمی 
و ضد ایرانی، موجب کلید خوردن جریانی شد که 
بیگانه سازی این کش��ور از عقبه تاریخی خود را، 
مطمح نظر قرار داده است. این تکاپوی همه جانبه، 
حدود یک ربع قرن درازا و همچن��ان ادامه دارد. 
بازخوانی هویت این جریان، در زمره اولویت های 
تمامی پژوهندگان ایران دوست به شمار می رود. 
دکتر حسین احمدی در »جمهوری آذربایجان، 
23 س��ال تکاپو برای دولت و ملت سازی« تالش 
کرده اس��ت تا جنبه هایی از این تالش گس��ترده 
را نش��ان دهد. مؤسس��ه مطالعات تاریخ معاصر 
ایران ناش��ر این اث��ر، در دیباچه خود ب��ر آن، در 
این باره چنین آورده است: »اثر حاضر مربوط به 
سیاست های اصلی کشور جمهوری آذربایجان و 
جهت گیری های کلی سیاست داخلی و خارجی 
باکو، در حوزه های مختلف اجتماعی ، اقتصادی، 
دینی و...  در دوران 23 ساله پساشوروی تا به امروز 
است. سیاس��ت گذاری ها و مسیر طی شده ای که 
اقدامات ضد اسالمی و ضد ایرانی و مواردی چون 
تاریخ س��ازی، مس��خ هویت دینی و ملی مردمان 
این س��رزمین، عدم آزادی بیان، استبداد داخلی 

و سوءاستفاده های ش��خصی از ثروت ملی توسط 
طبقه اش��راف حاکمیتی و خاندان الهام علی اف 
و مس��ائلی از این دس��ت جزء الینفک آن بوده و 
مهم  ترین سرفصل های کتاب نیز بدان اشاره دارد. 
جمهوری آذربایجان، کش��وری تازه تأس��یس  با 
مؤسسان غیربومی و دو استقالل غیردرون زا، در 
قلمرو جغرافیایی بزرگ قفقاز به عنوان بخش��ی 
از خاک ایران، در عصر قاج��ار به موجب عهدنامه 
گلستان و ترکمنچای، به روسیه تزاری )پادشاهی( 
الحاق شد. پس از فروپاشی روسیه تزاری با انقالب 
بلشویکی روسیه، جمهوری آذربایجان کنونی- که 
تا آن زمان بخش��ی از قفقاز بود- ب��رای اولین بار 
مس��تقل ش��د و با نام آذربایجان قفقاز، در قالب 
کش��وری جدید تأس��یس  شد )اس��تقالل اول(. 
کشور تازه تأس��یس ، روابط نزدیکی با انگلستان 
رقم زد و حساس��یت عثمانی ها )متحد روس ها( 
را برانگیخت، که باعث حمله نظامی عثمانی ها به 
آذربایجان قفقاز و فتح آن شد و به موجب پیمانی 
با روسیه، بخش��ی از مناطق غرب آذربایجان، به 
خاک عثمان��ی )ترکیه( الحاق ش��د و جمهوری 
آذربایجان قفقاز با پیوس��تن اجباری به شوروی، 
عنوان جدید آذربایجان شوروی را بر خود برگزید. 
با فروپاشی شوروی، این کش��ور تازه تأسیس  بار 
دیگر عنوان جمهوری آذربایجان را بر خود برگزید 
و اس��تقالل یاف��ت )اس��تقالل دوم(. از آن تاریخ 
تاکنون، رهب��ران دیکتاتور جمهوری آذربایجان، 
با اتخاذ سیاست هایی که کوچک ترین اشتراکی 
با پیش��ینه فرهنگی و دینی مردم این دیار ندارد، 
با اتخاذ و تصویب قوانینی که مقابله و دشمنی با 
جمهوری اس��المی ایران و البته مضامین دینی و 
ریشه های فرهنگی مردم آذربایجان در آن مشهود 
است، به اداره کش��ور پرداخته اند. مؤلف این اثر، 
سعی کرده با تکیه بر منابع و اسناد معتبر تاریخی، 
به تحلیل نقادانه س��یر دولت سازی و ملت سازی 
در جمه��وری آذربایجان پساش��وروی بپردازد و 
سیاست های کلی جریان حاکمیت در این کشور 

را، برای مخاطب آشکار سازد«.

دستغیب بعد از مهاجرت به تهران با وجود داشتن 
دو فرزند، در کنکور ش��رکت کرد و در دانش��گاه 
تهران ادبیات فارس��ی، قبول شد و لیسانس خود 
را گرفت. او به دلیل دوس��تی همسرش با شهید 
محمدعلی رجایی، همکاری خود را با مدرسه رفاه 
در سال 1348 ش. آغاز کرد و به تدریس پرداخت. 
البته از سال 1350 ش. همکاری خود را با مدرسه 
عالیی تحت مدیریت خانم اعظم عالیی طالقانی 
فرزند آیت اهلل سیدمحمود طالقانی هم، آغاز کرد. 
دستغیب در سال های مبارزه، دستگیری و زندانی 
شدن همسر و دخترش زهرا اس��دی را، همراه با 
اذیت های فراوان س��اواک در مدرسه رفاه، تحمل 
کرد. پس از پیروزی انقالب اس��المی و در س��ال 
1358 ش. ایشان در تأسیس  دانشگاه تربیت معلم 
تهران مشارکت داشته و ریاست مرکز تربیت معلم 
دختران این دانشگاه را، برعهده گرفت)6(. با شروع 
ثبت نام کاندیداهای مجلس ش��ورای اس��المی، 
خانم دستغیب به پیشنهاد شهید آیت اهلل بهشتی، 
از طرف حزب جمهوری اس��المی کاندیدا ش��د و 
توانست در همان مرحله اول و با کسب 960249 
رأی مردم تهران ]کس��ب 58 درصد آرا[ به اولین 
دوره مجلس شورای اسالمی راه پیدا کند. ایشان 
بعد از ش��روع به کار مجل��س، فعالیت نمایندگی 
خود را در کمیسیون آموزش، فرهنگ و تحقیقات 
مجلس ادام��ه داد)7(. خانم دس��تغیب بعد از این 
مجلس، توانست با کس��ب آرای مردم در مجلس 
دوم و سوم ش��ورای اس��المی هم، نماینده مردم 

تهران باشد.
   مدیر مدرسه عالیی، نماینده تهران

اعظم عالیی طالقانی فرزند سیدمحمود ]آیت اهلل 
طالقانی[ متولد 1322 ش. در شهر تهران بود. او از 
کودکی، هم در نزد پدر علوم دینی خوانده و هم به 
مدرسه رفته و تا ششم دبستان، تحصیل کرد. وی 
در سن 13 سالگی، با جوانی معتقد و مذهبی به نام 
مرتضی اقتصاد ازدواج کرد. در 17 سالگی با وجود 
داشتن دو فرزند و با تشویق پدر، ابتدا به تحصیل 
ادامه داد و س��پس به تدریس رو آورد. بعد از چند 
س��ال تدریس، یک دوره مدیریت گذراند و مدیر 
مدرسه شد. ایشان در سال 1350 ش. با همیاری 
دو خواهر دیگرش، یک مدرسه راهنمایی خصوصی 
تأسیس  کرد و نام آن را مدرسه »عالیی« گذاشت. 
جالب است که او در کنار همسرداری و فرزندداری 
]خداوند در سال های تدریس دو فرزند دیگر هم 
به او عنایت ک��رد[ و تدریس، ب��ه ادامه تحصیل 
پرداخت و توانست وارد دانشگاه تربیت دبیری شود 
و بعد ها لیسانس ادبیات فارسی نیز گرفت. وی در 
کنار فعالیت های فرهنگی، همگام با پدر فعالیت 
سیاسی هم داشت. اعظم طالقانی در سال 1354 
ش. توسط ساواک دستگیر ش��د و به زندان افتاد. 
بعد از پیروزی انقالب اسالمی و در دوران حاکمیت 
دولت موقت، اداره سازمان زنان را به عهده گرفت. 
اما بعد از پنج ماه، همکاری خود را با دولت موقت 
قطع کرد و »جامعه زنان مسلمان « را تشکیل داد. 
وی با شروع انتخابات اولین دوره از مجلس شورای 
اس��المی، خود را کاندیدای این انتخابات کرد)8(. 
خانم طالقانی توانس��ت در مرحل��ه اول انتخابات 
میاندوره ای مجلس و با کس��ب 1108653 رأی 
مردم ته��ران و با حدنصاب 51درص��د کل آرا، به 
اولین دوره مجلس ش��ورای اسالمی راه پیدا کند. 
او برای خدمت در این دوره، وارد کمیسیون اصل 

90 شد)9(.
خانم طالقانی بعد از این دوره، با دبیرکلی جامعه 
زنان انقالب اس��المی تا پایان عمر ]8 آبان 1398 

ش.[ به فعالیت های سیاسی خود ادامه داد.
   نماینده ای در کسوت پایه گذار هسته های 

مقاومت 
»مریم به��روزی« ]زعفرانچی[ در س��ال 1324 
ش. در تهران به دنیا آمد. از کودکی همراه پدرش 
»محرمعل��ی زعفرانچ��ی«، به مجال��س مذهبی 
می رفت و عالقه به تحصی��ل علوم دینی، از همان 
دوران در وج��ودش ش��کل گرفت ب��ه طوری که 
وقتی در سن 16 سالگی قرار شد با طلبه ای به نام 
»ابوالفضل حاجی عباس��ی« ازدواج کند، مهرش 
تحصیل علوم دینی و آزادی برای خدمت به اسالم 
تعیین شد! ایش��ان بعد از س��ال ها تحصیل علوم 
حوزوی، تدریس احکام، تفس��یر و اصول عقاید را 
برای بان��وان آغاز کرد. خانم به��روزی پس از آغاز 
نهضت امام خمینی)ره(، مب��ارزه خویش را علیه 
رژیم پهل��وی آغاز ک��رد، مبارزه ای ک��ه به زندان 
رفتنش هم منجر شد. ایشان با ایجاد تشکیالتی 
از بانوان مبارز در شهر تهران با عنوان »هسته های 
مقاومت«، به سخنرانی علیه رژیم پهلوی و تبلیغ 
تفکرات انقالبی پرداخت. این فعالیت های مبارزاتی 
او، البته در نهایت به دس��تگیری و زندانی ش��دن 

مجددش در سال 57 نیز، منجر شد)10(.
پس از پیروزی انقالب اس��المی و تشکیل حزب 
جمهوری اس��المی، به عضویت این حزب درآمد 
و به فعالیت در شاخه بانوان این تشکل پرداخت. 
از طریق همین تش��کیالت و با پیش��نهاد شهید 
آیت اهلل بهش��تی، کاندیدای انتخابات اولین دوره 
مجلس شورای اسالمی ش��د و توانست در مرحله 
اول انتخابات میاندوره ای این مجلس، با کس��ب 
1403111 رأی و بی��ش از 75 درص��د آرای 
ش��رکت کنندگان، به این مجل��س راه پیدا کند. 
ایشان بعد از ورود به مجلس، عضو کمیسیون اصل 
90 شد)11(. خانم بهروزی بعد از این دوره، تا دوره 
چهارم توانس��ت رأی مردم تهران را برای حضور 
در مجلس شورای اس��المی، کسب کند. ایشان با 
تأسیس  حزب »جامعه زینب)س( « تا پایان عمر 
]29 بهم��ن 1390 ش.[، به عن��وان دبیرکل این 

حزب به فعالیت های سیاسی خود ادامه داد.
   شریک زندگی شهید رجایی

عاتقه صدیقی )پوران رجایی( فرزند محمدصادق، 

در سال 1322 ش. و در شهر قزوین به دنیا آمد. تا 
ششم دبس��تان درس خواند و در سال 1341 ش. 
و در سن 21 سالگی، با یکی از اقوام پدری خود به 
نام محمدعلی رجایی ]دومین نخست وزیر ایران 
بعد از پیروزی انقالب اس��المی[ ازدواج کرد و به 
تهران آمد. در سال های مبارزه علیه رژیم پهلوی، 
در کنار همس��رش بود و با بانوان مبارز مسلمان، 
ارتباط داشت و دستگیری و زندان رفتن همسرش 
را، با وجود داشتن س��ه فرزند، بار ها و بار ها تحمل 
کرد. بعد از پی��روزی انقالب اس��المی، همچنان 
به خانه داری مش��غول بود تا اینکه بعد از شهادت 
همسرش در انفجار دفتر نخست وزیری، به پیشنهاد 
ح��زب جمهوری اس��المی کاندی��دای انتخابات 
میاندوره ای ]دوره سوم[ مجلس شورای اسالمی 
از شهر تهران شد. بعد از برگزاری این انتخابات در 
تاریخ 10 مهر 1360 ش. با کسب 1،842،746 رأی 
]87درصد آرا[ موفق شد به مجلس راه پیدا کند. 
ایشان بعد از ورود به مجلس، مسئول رسیدگی به 
سؤاالت و ش��کایات مردم در کمیسیون اصل 90 
شد)12(. خانم صدیقی )رجایی( بعد از این مجلس، 
دو دوره دیگر هم منتخب مردم در مجلس شورای 
اسالمی بود. پس از سپری شدن این ادوار، وی به 

کار تدریس و معلمی پرداخت.
   چه کسی گفته نماینده شدن زن  ها خالف 

شرع است؟
جالب اس��ت بعد از اتمام نخستین دوره از مجلس 
مجلس شورای اسالمی، عده ای از آقایان که مخالف 
حضور و فعالیت سیاسی بانوان در نهاد قانونگذاری 
کش��ور بودند، به دنبال راهی برای نائل ش��دن به 
این هدف می گش��تند! اما با مقابله امام خمینی با 
تحرکات آنها، زمینه برای ادام��ه حضور و فعالیت 
سیاس��ی بانوان در نظام جمهوری اسالمی مهیاتر 
ش��د. خانم بهروزی درباره تالش  ه��ای آن عده از 
آقایان و عکس العمل امام نس��بت به اقدام آنها، در 
کتاب خاطراتش چنین روای��ت می کند: »در آخر 
دوره اول مجلس، من و خانم دس��تغیب از کریدور 
مجلس عبور می کردیم. یک��ی از آقایان گفت این 
روز ها، روزهای آخر حضور شما در مجلس است. من 
فکر کردم منظور روزهای آخر دوره است. گفتم خب 
برای شما هم روزهای آخر اس��ت. گفتند نه! برای 
خانم  ها روزهای آخر اس��ت، چون قرار است برویم 
خدمت حضرت امام و از ایشان بخواهیم مانع ورود 
نمایندگان خانم به مجلس شوند چون وکالت نوعی 
قضاوت است و زن نباید قاضی شود چراکه ممکن 
است در یک رأی گیری، با یک رأی که ممکن است 
رأی یک زن باشد، قانونی تصویب شود یا تصویب 
نشود! از نظر این عده از آقایان، این خالف شرع بود 
و قرار بود خدمت امام بروند و بگویند نماینده شدن 
خانم  ها خالف شرع است. این کار را کردند و امام در 
جواب فرمودند چه کسی گفته نماینده شدن زن  ها 
خالف ش��رع است؟ این حرفی که ش��ما می زنید، 
خالف شرع است! امام در آن موقع، با این دیدگاه  ها 

مقابله می کردند)13(«.
به این ترتیب و با حمایت امام خمینی)ره( و بزرگان 
نظام جمهوری اس��المی که در رأس آنها ش��هید 
آیت اهلل دکتر بهشتی و مقام معظم رهبری حضرت 
آیت اهلل خامنه ای قرار داش��تند، بانوان توانستند 
به فعالیت در عرصه سیاس��ی و مدیریتی کش��ور 

ادامه دهند. 
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از نظ�ر  مرحوم�ه مری�م به�روزی: 
ع�ده ای از آقای�ان، حض�ور بان�وان در 
مجلس ش�ورای اس�المی، خالف شرع 
ب�ود و قرار ب�ود خدم�ت ام�ام بروند و 
بخواهند ایش�ان، در مجل�س دوم مانع 
این حض�ور ش�وند! آنها ای�ن کار را هم 
کردند و ام�ام در جواب آن�ان فرمودند 
چه کس�ی گفت�ه نماینده ش�دن زن  ها 
خالف شرع اس�ت؟ این حرفی که شما 
می زنید، خالف ش�رع است! امام در آن 
موقع، با این دیدگاه  ها مقابله می کردند
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