
 آنچه در دوران مبارزات انقالبی در زنجان گذشت 

  هاي منحصر به فرد انقالب اسالمی در زنجان، حضور زنان در راهپیمایی علیه رژیم بود. براي نخستین یکی از مهمترین ویژگی
بدون حضور مردان دست به راهپیمایی آرام زدند، که  57ماه   بار در کشور و در جریان انقالب، زنان زنجانی در روز نهم شهریور

 سایر شهرها محسوب شد و نشان از آگاهی و هوشیاري زنان زنجان داشت.  این حرکت نمادین الگویی براي

شاهی بودند که در این میان استان  ها و شهرهاي کشور درگیر مبارزه با رژیم ستم در دوران انقالب اسالمی تمامی استان
ژوهشگر و استاد دانشگاه در زنجان نیز نقش ویژه اي در برخورد با استبداد داشت، بر همین اساس پرویز فتح اهللا پور پ

 یادداشت ارسالی به دفتر خبرگزاري دفاع مقدس در زنجان به تبیین این نقش پرداخته است.

شک مهمترین رویداد تاریخ معاصر ایران، وقوع انقالب  اگر میزان اهمیت یک رویداد را در دامنه تأثیرگذاري آن بدانیم، بی
ي ایران، مردم این ملک با اتفاقات سرنوشت ساز و مهمی از  ساله150اشد. در تاریخ ب می 57اسالمی و پیروزي آن در بهمن ماه

اند که هریک در جاي خود از اهمیت وتأثیر غیر  قبیل جنبش تنباکو، انقالب مشروطه و نهضت ملی کردن نفت مواجه بوده
قابل مقایسه با انقالب اسالمی نیستند. دلیل اند. ولی آنچه که مسلم است هچ یک از این رویدادها  قابل انکاري برخوردار بوده
 ي تأثیري است که این حرکت از خود بر جایگذارده است. این ادعا نیز میزان و دامنه

تأثیر وقوع انقالب اسالمی در سرنوشت ایران و ایرانیان به قدري وسیع است که شاید موردي را در ایران نتوان یافت که متأثر 
ر رژیم سیاسی تغییر بنیادین ایدئولوژي حاکم بر جامعه و به تبع آن دگرگونی در محتواي نظام آموزشی از آن نبوده باشد. تغیی

ي آن، دگرگونی ساختار اقتصادي از جمله تأثیرات وتبعات  و تأثیر فرهنگی آن بر مردم، وقوع جنگ تحمیلی و تبعات و نتیجه
 پیروزي انقالب اسالمی است.

ها، بسترها، علل وعوامل متعددي است که وقتی  عظیمی همانند انقالب نیازمند داشتن زمینهي  گیري حادثه تردید شکل بی
است.   شوند. این قاعده در مورد انقالب اسالمی نیز صادق بوده اي می گیرند، منجر به وقوع حادثه ي آنها کنار هم قرار می همه

مشارکت مردمی یکی از شروط ضروري پیروزي هر انقالبی  ها و بسترهاي مساعد، بسیج عمومی و در کنار فراهم آمدن زمینه
 است.

هاي فراگیر قشرها و طبقات مختلف اجتماعی  ترین بسیج عمومی و مشارکت در جریان انقالب اسالمی شاهد یکی از کم سابقه
اعی شهرها و ي عظیم قشرها و طبقات مختلف اجتم ایم. شکی نیست در پیروزي این حادثه در شهرها و مناطق مختلف بوده

اند.  اند و هرکدام به فراخور استعداد و توان خود سهمی در این ماجرا به خود اختصاص داده مناطق گوناگون کشور نقشی داشته
هاي باالي جمعیتی، صنعتی، اقتصادي،  شهرهایی مانند تهران، تبریز، اصفهان، مشهد، شیراز، بویژه تهران با توجه به پتانسیل

شود که از نقش شهرهایی  اند. ولی این دلیلی نمی تري در پیروزي انقالب ایفا کرده یی خود نقش برجستهفرهنگی و جغرافیا
هاي خود آن هم سی سال پیشتر، نقشی که در انقالب  ها و پتانسل مانند زنجان چشم پوشید. اتفاقاً شهر زنجان با قابلیت
جان همواره به واسطه رویدادهاي اتفاق افتاده در آن و یا به دلیل اسالمی ایفا نموده فراتر از حد انتظار بوده است. نام زن
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چند  صد ساله ایران و حتی پیش از آن در محافل سیاسی کشور مطرح بوده است. هر تاریخ یک  هاي تأثیرگذارش در شخصیت
 د. گرد ي نهضت ملی برمی و دوره 32مرداد  28جریان مبارزه با رژیم پهلوي به دوران پیش از کودتاي 

مرداد  28هاي چپ و ملی نیز حضور داشتند، ولی پس از کودتاي  هاي مختلف از جمله گروه هرچند در جریان مبارزات، گروه
هاي مبارز را به حاشیه رانده، به  هاي خارجی جو خفقان و وحشت ایجاد نماید و اغلب گروه رژیم توانست به کمک قدرت

، رهبري مبارزه را 42هاي مذهبی بودند که به رهبري امام خمینی(ره) از سال  گروه موضوع انفعالی بکشاند. در این میان تنها
 برعهده گرفتند و رژیم نتوانست این طیف وسیع را بطور کامل منفعل و منزوي نماید.

بودند  هاي مذهبی زنجان از جمله نخستین شهرهایی شود که گروه با بررسی و مرور منابع و اسناد انقالب اسالمی مالحظه می
ي این گروه کسانی  که پس از آغاز مبارزات امام خمینی(ره)، به جریان مبارزات پیوستند و با آن همراهی کردند. افراد برجسته

هاي  ترین چهره کردند و برخی نیز حوزه و درس امام را درك کرده بودند. از معروف بودند که همواره به قم رفت وآمد می
توان به آقایان سید هاشم موسوي، سید مجتبی موسوي،  را به عهده گرفتند، میانقالبی که رهبري مبارزات 

در مبارزات  57تا  42ذوالقدر، حاج رضا فقاهتی و غیره اشاره کرد که هرکدام درمقاطعی از سال   حسینی، قربانعلی سیدعزالدین
 حضور جدي داشتند.

شهر از   در سلطنتی این بود که برخی از رهبران مذهبی مخالف  از نکات جالب و قابل توجه در مبارزات مردم زنجان با رژیم
براي رسیدن به هدف نهایی، یعنی ساقط کردن رژیم شروع به کادرسازي نمودند. بدین  50ي  و تا اواسط دهه 40ي  اواخر دهه

فکري و ایدئولوژیکی  هاي علمی و فرهنگی سعی در جذب جوانان و افراد مستعد، پرورش و بازسازي شکل که از طریق فعالیت
  هاي مخرب فرهنگی رژیم بایستند و هم جهت مبارزه، نیروهاي قابل ایشان داشتند، تا بدین طریق هم در مقابل فعالیت

 هاي چپ ومارکیست مصونیت ایجاد نمایند. هاي گروه در مقابل فعالیت و دیگراینکه  باشند   اتکاء داشته اطمینان و

االسالم سید مجتبی  با محوریت مرحوم حجت» انجمن جوانان عصر مهدیه«هایی مانند:  انجمنتوان به تشکیل  از جمله می
در مسجد اسحاق میرزا با محوریت آقایان شجاعی و » مکتب جعفري«با مدیریت حاج بیوك خاتمی، » مکتب تشیع«موسوي، 

قرآن و نهج البالغه با ایدئولوژي انقالبی مرحوم سید مجتبی موسوي اشاره کرد که در این اجتماعات افراد مختلف به تفسیر 
 پرداختند. می

توسط متولّیان برخی مساجد در جهت ایجاد و تعمیق بخشی ایدئولوژي انقالبی در  55از اقدامات مهمی که از ماه رمضان سال
اي مانند ماه  ژهمیان مردم شهر زنجان صورت گرفت، دعوت از برخی وعاظ و سخنرانان غیر بومی براي سخنرانی در ایام وی

رمضان و محرم بود که پیش قدم این حرکت متولّیان مسجد دمیریه بودند که پس از آن، مساجدي مانند ولیعصر(عج) و 
ي اعظم نیز از آن تأسی گرفتند. این جریان که پیش از انقالب اسالمی شروع شده بود، در ایام اوج انقالب نیز در  حسینیه

ي انقالبی مردم زنجان را  رشناس و مهمی در این ماجرا به سخنرانی و خطابه پرداخته و روحیهزنجان ادامه یافت و افراد س
 تشدید و تهییج کردند.



توان از آقایان علی اکبر رضوانی، هادي غفاري،  ها حضور داشته و تأثیرگذار بودند می هایی که در سخنرانی از معروفترین چهره
 ا... مشکینی نام برد. عبدوس و آیت

مردم قم شروع شد، شهر زنجان نیز از جمله شهرهاي  56دي  19ا آغاز انقالب اسالمی که به اتفاق نظر محققان، پس از قیام ب
ها و تظاهرات علیه رژیم بود. مبارزات انقالبی مردم زنجان در مقایسه با سایر شهرهاي کشور از  پیشرو در انجام راهپیمایی

 است. هاي منحصر به فردي برخوردار ویژگی

توان به این نکته اشاره کرد که، زنجان از نخستین شهرهایی است که  ي انقالب مردم زنجان می هاي برجسته از جمله ویژگی
باحضور  56هاي بسیج سیاسی مردم زنجان از تابستان سال  پس از قم اقدام به تظاهرات علیه رژیم نموده است. زمینه

ا... سید هاشم  ا... مشکینی و هادي غفاري به مرکزیت مسجد ولی عصر و با هدایت آیت سخنرانانی مانند علی اکبر رضوانی، آیت
 موسوي فراهم شده بود.

ي آغاز راهپیمایی نیز  انجام گرفت. بهانه 56ماه  دي 25شبِ  9نخستین تظاهرات مردمی در زنجان علیه رژیم از ساعت 
عصر و بستن درهاي مسجد بود که وقتی مردم با این حرکت  ولی ممانعت نیروهاي امنیتی از سخنرانی هادي غفاري در مسجد

 هاي مختلف تجمع نموده، نخستین تظاهرات رسمی را علیه رژیم به پا نمودند. مواجه شدند، به طور خودجوش در دسته

مل موجب ي دیگري بود براي اعتصاب بازاریان و برگزاري مجلس ترحیم براي شهداي قم، که این ع چهلم شهداي قم بهانه
ها و  ریزي هاي ساواك از یک سو و برنامه فعالیت 56خشم نیروهاي امنیتی رژیم شد. در طول دو ماه باقی مانده تا پایان سال 

گرفت ولی اوضاع، آرامش  هاي انقالبیان از سویی دیگر ادامه داشت. هر چند که تظاهرات علنی و راهپیمایی انجام نمی فعالیت
گرفت و  هایی صورت می هاي انقالبی شتاب بیشتري گرفت. به طور پراکنده درگیري فعالیت 57آغاز سال قبل از طوفان بود. با 

 شد.  حمالتی به نیروهاي انتظامی و امنیتی توسط جوانان انقالبی انجام می

تاد. در این روز در شهر زنجان، در روز نهم فروردین یعنی روز چهلم شهداي تبریز اتفاق اف 57نخستین اعتراض علنی در سال 
شهر به حالت اعتصاب درآمده بود و مجلس ترحیم شهداي تبریز برگزار شد. روز دهم فروردین تظاهرات مردمی علیه رژیم با 

ي زیادي مجروح و بازداشت شدند. در روز هیجدهم اردیبهشت تشییع پیکر داود  حمله نیروهاي انتظامی مواجه شد و عده
شگاه آذرآبادگان تبریز که در آن شهر به شهادت رسیده بود، دلیل دیگري براي تظاهرات علیه میرزایی دانشجوي زنجانی دان

با فعالیت فراگیر مساجد به ویژه مسجد ولی عصر مواجه بود که با  57ي میان اردیبهشت ماه تا شهریور سال  رژیم بود. فاصله
 گرفت. میحضور سخنرانان مختلف بومی و غیر بومی حمالتی علیه رژیم انجام 

تظاهرات خیابانی دوباره در زنجان آغاز شد. در این تظاهرات مردم انقالبی زنجان نخستین شهید را با نام  57از پنجم شهریور
 احمد مرتضایی تقدیم انقالب اسالمی کردند.

ه رژیم بود. براي هاي منحصر به فرد انقالب اسالمی در زنجان، حضور زنان در راهپیمایی علی یکی دیگر از مهمترین ویژگی
بدون حضور مردان دست به راهپیمایی آرام  57ماه   بار در کشور و در جریان انقالب، زنان زنجانی در روز نهم شهریور  نخستین

زدند، که این حرکت نمادین الگوییبراي سایر شهرها محسوب شد و نشان از آگاهی و هوشیاري زنان زنجان داشت. تظاهرات 



ها و مدارس نیز از  ژیم به طور مداوم ادامه یافت. در کنار تظاهرات، اعتصابات مردمی و تعطیلی بازار، مغازهمردم زنجان علیه ر
هاي برجسته مردم زنجان در ماه  هاي مبارزاتی مردم علیه رژیم شد. از راهپیمایی تبدیل به یکی دیگر از شیوه 57مهرماه سال 

مهرماه اشاره کرد که در راهپیمایی  16و 15چهلم شهید مرتضایی و تظاهرات  مهر به مناسبت 14توان به راهپیمایی  مهر می
 لو به شهادت رسیدند. هاي اصغر حیدري، عبدالحسین جلیل خانی، منصور اصولی و ابوالفضل آدینه ماه چهار نفر به نام مهر 16

ها علیه رژیم صورت گرفت که در  انیترین تظاهرات زنج شهریور، یکی از عظیم 17مهرماه، مصادف با چهلم شهداي  24روز 
هاي مجتبی ارفعی زرندي و اسماعیل رستمی به شهادت رسیدند.  هاي فراوان، دو نفر به نام این تظاهرات عالوه بر زخمی

 مهرماه تظاهرات همچنان ادامه یافت. 27و  26، 25روزهاي 

ها و همچنین سازماندهی و هدایت انقالبیان از  ماییحضور برجسته و پررنگ فرهنگیان و معلمان زنجانی در تظاهرات و راهپی
هاي دیگر انقالب اسالمی در زنجان است. با مروري بر فعاالن اصلی انقالب در زنجان و بررسی خاستگاه طبقاتی ایشان،  ویژگی

ند که این خود در ا کرده و از نیروهاي آموزش و پرورش و معلمان بوده  شود که اغلب آنها متعلُق به قشر تحصیل معلوم می
آموزان و  هاي ایشان با جریان انقالب، تأثیرگزار بوده است. اعتصاب معلمان و دانش آموزان و خانواده جهت همراهی دانش
در زنجان به دفعات به انجام  57هاي دیگر مبارزات مردمی علیه رژیم بود که از همان مهرماه سال  تعطیلی مدارس از راه

 رسید. می

داران زنجان سوار  ر به فرد دیگري که در جریان انقالب اسالمی فقط در زنجان اتفاق افتاد، راهپیمایی کامیونرویداد منحص
هاي شهر به راه افتادند و اعتراض خود را به رژیم  کامیون در خیابان 400بود، حدود  57مهرماه  29هاي خود در روز  برکامیون

ه طول انجامید در نوع خود ابتکاري، جالب و قابل توجه بود که در هیچ شهر ساعت ب 4اعالم کردند. این حرکت که بیش از 
 دیگري مشابه آن تکرار نشد.

ها در آبان ماه نیز با شدت تمام ادامه داشت. ویژگی این ماه حضور نیروهاي گارد شهربانی براي مقابله با  تظاهرات و راهپیمایی
مردمی و تخریب ادارات و اماکن دولتی و حمله به نیروهاي دولتی توسط مردم انقالبیان در شهر و نیز رادیکال شدن مبارزات 

ماه  آبان 25و  18نفر مجروح شدند. روزهاي  38پنج نفر از انقالبیان شهید و  57آبان ماه 16و جوانان انقالبی بود. در تظاهرات 
حدي بود که خبر تظاهرات و مبارزات مردم  ماه به نیز شاهد تظاهرات مردمی در شهر بودیم. شدت مبارزات مردمی در آبان

زنجان و برخورد نیروهاي گارد با ایشان به شهرهاي دیگر نیز رسیده بود. تا جایی که در برخی شهرها مانند تهران مردم شعار 
 »زنجان شده فلسطین، مردم چرا نشستین«دادند:  می

انجام   آذر تظاهرات مردمی 10اي کشور ادامه یافت. روز ها همپاي مردم سایر شهره مبارزات مردمی زنجانی 57در آذرماه 
گرفت که منجر به درگیري میان تظاهرکنندگان و نیروهاي دولتی شد. در این ماه براي مقابله با رژیم شاهد حمله و حتی 

 تیراندازي نیروهاي انقالبی به سوي نیروهاي دولتی و انتظامی بودیم.

اي از انقالبیان جمعیتی را تحت  عده 57هاي منحصر بفرد انقالب اسالمی در زنجان این بود که در آذرماه سال  از دیگر ویژگی
تأسیس کردند تا بدین طریق از کسانی که به خاطر حضور و مشارکت در انقالب » ي اسالمی زنجان جمعیت خیریه«عنوان 



هاي  ي برخی از بازاریان فروشگاه ماه نیز با سرمایه یبانی نمایند. همچنین در دياند، حمایت و پشت دچار خسران و زیان شده
وسیله کمبود کاالهاي اساسی مردم را که به دلیل اعتصاب و تعطیلی بازار  تشکیل شد تا بدین» اسالم و امام خمینی« تعاونی 

 ها شعبات متعددي داشت. ایجاد شده بود، تـأمین کند. این فروشگاه

آذرماه تظاهرات مردمی انجام گرفت که در جریان تظاهرات روز یازدهم یکی از انقالبیان  14و  13، 12، 11، 10هاي  در روز
ها در این  آذرماه مصادف با تاسوعا و عاشوراي حسینی بود که راهپیمایی 20و  19به نام نقی بنایی به شهادت رسید. روزهاي 

 روزها با شدت بیشتر ادامه یافت.

تر  ها در زنجان گسترده ي تظاهرات و راهپیمایی ماه به دلیل حضور شاپور بختیار در رأس دولت تعداد، دامنه ي دوم دي از نیمه
هاي  ها و تظاهرات علیه رژیم بود. در جریان درگیري از سابق شد و تقریباً همه روزه، شهر شاهد حضور مردم انقالبی در خیابان

 اي دیگر زخمی شدند. شجاعی به شهادت رسید و عدهماه جوانی به نام محمد  دي 9روز 

ماه بهمن، ماه پیروزي انقالب اسالمی، اوضاع در شهر زنجان تقریباً به آرامی سپري شد. به دلیل فرار شاه از کشور، ضعف 
ر نیروهاي ي به دولت به خارج از کشور، دلسردي د ، وابسته دولت بختیار، حتمی شدن پیروزي انقالب و فرار افراد برجسته

انتظامی ودولتی حاکم شده بود، به همین دلیل در شهرهایی مانند زنجان برخورد جدي از جانب نیروهاي انتظامی با مردم 
 انجام نگرفت.

اتفاق افتاد.در این  57ماه  بهمن 22ي تأسف انگیز در شهر زنجان دقیقاً در شب پیروزي انقالب اسالمی، یعنی شب  تنها نقطه
نفر از  4ربانی به مردم، ي درگیري نیروهاي شهربانی با مردم انقالبی و تیراندازي مأموران از درون ساختمان شه نتیجهشب در 

ا... زمانی به  علی خدایی و هدایت االسالم دهستانی، اسماعیل فالح، نجف هاي حجت به نام یزنجانو همشهریان ن وانقالبی
 شهادت رسیدند. 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


