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 نقش زنان در مبارزات آذربايجان در عصر مشروطیت
 
 

 نیلوفر کسري
  

چـرا کــه تـا آن زمـان زنــان بـه عرصــه فعالیتھـاي . آيـد عصر قاجار در بررسي تحوالت تاريخ زنان يکي از اعصار مھم تاريخي ايران زمین به حساب مي
توانسـتند در کنـار شـوھران و فرزنـدان خـويش بـه ايفـاي نقــش  اي از زنــان قدرتمنـد دربـاري مي اجتماعي و سیاسي قدم ننھاده بودند، و تنھا پاره

ظاھرات . سیاسي بپردازند اما در عصر قاجار زنان به عنوان مخالفت با سیستم استبدادي جاري کشور قدم به عرصه نھاده و از طريق شـرکت در ت
در آنجـا زنـان . يکي از مناطقي که زنان در آنجا به فعالیت جدي سیاسي دست زدند تبريز بــود. اند و ايجاد انجمنھا وظیفه تاريخي خود را انجام داده

گروھي از زنان مسلح چادر به سر که چادر را به کمـر بسـته . الدوله وارد عرصه شدند به طور جداگانه با دولتیان مبارزه نمودند و در مخالفت با عین
ً بستند پـس از ايــن واقعــه ھـر وقـت ظلـم و . بودند در بازار ظاھر شده دست به اسلحه برده و دکاکین بازار را که به زور دولتیان باز شده بود مجددا

گشتند و کسـي  ھا ناپديد مي کردند و از ديده يافت اين دسته از زنھا به رھبري زينت پاشا خارج و کانون فساد را ويران مي ستم حکومت ازدياد مي
پس از استقرار مشروطیت و تشکیل مجلس اول زنان که ھمپاي مردان مبارزه کرده بودند و در عوض ھیچ حقي بـه . برد نیز به ھويت آنان پي نمي

زنان تبريز نـیز در ايـن راه . ھا و انجمنھايي تشکیل دادند تا در راه کسب حقوق خويش مبارزه کنند دست نیاوره بودند در نقاط مختلف کشور اتحاديه
به تحريـر نمي«: از کوشش نايستادند به طوري که تلگرافي از سوي انجمن ملي تبريز به تھران آمده است آيـد  وضـع انقـالب شـھر از امـروز صـبح 

ھاي شیرخوار در مساجد محالت جمع، اھالي بي طاقتي و بـي صــبري را بـه درجـه اعـالي  تمامي اھل شھر در ھیجان، حق طايفه نسوان با بچه
 1» .رسانده، تسکین و تسلي اھالي امکان ندارد و حق تعالي تفضل فرمايند

  
تأسیس کردند و مبارزات خود را با زنان شھرھاي » کمیته زنان«اندکي بعد زنان تبريز به منظور انسجام بخشیدن به فعالیتھاي خود انجمني به نام 

 : گويد زاده در کتاب تاريخ انقالب مشروطیت مي ملک. ديگر منطبق ساختند
 
 ».زنھاي تبريز به زنھاي شیراز نامه نوشتند و آنھا را بر ضد اعیان و اشراف تحريک به انقالب کردند«
  

 
الدوله در تبريز و محاصره آن تلگرافي به کمیته زنان ايراني مقیم استانبول کردنـد و از آنھـا خواسـتار شـدند کـه  اين کمیته در جريان فشارھاي عین

مضمون تلگرافي کـه در ايـن مـورد بـه . ستمديدگي تبريزيان را به گوش جھانیان برسانید و افکار عمومي مردم سراسر دنیا را به اين امر جلب کنند
 : پادشاه انگلستان ارسال شد چنین است

 
ما ايرانیان ساکن قسـطنطنیه بـه نماينـدگي از طـرف ناسیونالیسـتھاي ايـران بـه اتکـاي روابـط دوسـتانه تـاريخي و باسـتاني کــه . عالیجنابا

به موجب تلگرافـي . ھمیشه بین ما و دولت و ملت انگلستان وجود داشته است، از آن جناب استدعا داريم به موضوع زير بذل توجه فرمايند
ً از تبريز به ما رسیده و رونوشت آن به ضمیمه تقديم است، عین سـاعت بـه  48الدوله اولتیمـاتومي بـه مـدت  که آخر وقت ديشب مستقیما

در متن اين اتمام حجت اشاره شده است که در غیر اين صورت . ناسیونالیستھاي تبريز داده و تسلیم بي درنگ آنھا را خواستار شده است
 . مدت اولتیماتوم از ديروز شروع شده است. عام دست خواھند زد الدوله به قتل سپاھیان عین

. اي از شــاه بنمـايیم العـاده آمیز و فوق ايم که تقاضاھاي افراط رساند که ما ھیچ گاه به خود اجازه نداده براي استحضار آن جناب به عرض مي
خواستھاي ما فقط عبارت از اعاده انتظامات و تجديد برقراري مشروطیت اســت کـه . باشد به عکس خواستھاي ما موجه و قابل تصديق مي

چون . از طرف اعلیحضرت مظفرالدين شاه به ما اعطا گرديده است رفتار شاه کنوني طي دو سال گذشته نیاز به انتقاد از طرف مـا نــدارد و 
ً رســمي از  با عالیجناب به خوبي بدان واقف ھستند ضمناً بايــد بــه استحضـار آن جنـاب برسـانیم کــه کمیتــه زنـان مـا در اينجـا اطمنیـان تقري
علیاحضرت ملکه الکساندرا دريافت داشته است، مبني بر اينکه دولت اعلیحضرت پادشاه انگلسـتان بـا ھمکـاري دولـت روسـیه ھــم اکنـون 

متأسـفانه بايـد بگويیـم . مشغول اقداماتي براي پايان دادن به عملیات خونريزي، راھزني و چپاولگري علني سپاھیان شاه در تبريز ھسـتند
که نشـان . که شاه نه تنھا به يک چنین يادداشت مشترکي ترتیب اثر نداده بلکه اعتنايي ھم به آن نکــرده اسـت ست داريـم  داليلـي در د

مات و برقـراري مجـدد مشـروطیت در ايــران  دھد مقامات رسمي روسیه به طور غیررسمي به شاه کمک مي مي کنند و در امـر اعـاده انتظا
 .کنند مداخله و کارشکني مي

 2شوراي عمومي ايرانیان مقیم در قسطنطنیه : مھر 
 

علیاحضرت ملکه به اينجانب امر نمودند که وصول تلگـراف شـما «: دھد  سر ادوارد گري به رئیس کمیته زنان ايراني در قسطنطنیه چنین جواب مي
 پادشاه انگلسـتان بـا ھمکـاري دولــت روســیه را که به اينجانب محول شده است اعالم دارم، بايستي به اطالع شما برسانم که دولت اعلیحضرت

 3» ادوارد گري. با تقديم احترامات. اينک مشغول اقداماتي است تا انتظامات برقرار گردد
 

مل مؤثــر شناسـايي خواسـته ھاي بـر  بدين ترتیب فعالیت زنان در اين مبارزات که حتي منجر به اسلحه در دست گرفتن و جنگیدن شد يکي از عوا
 . ھاي بعدي خروج روسیه از ايران را فراھم نمود حق ايرانیان در خارج از کشور شد و زمینه
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