
 آنچه در دوران مبارزات انقالبی در زنجان گذشت

هاي مذهبی زنجان از جمله نخستین شهرهایی بودند که پس از آغاز  شود که گروه با بررسی و مرور منابع و اسناد انقالب اسالمی مالحظه می

این گروه کسانی بودند که همواره به قم رفت ي  افراد برجسته. ، به جریان مبارزات پیوستند و با آن همراهی کردند)ره(مبارزات امام خمینی

هاي انقالبی که رهبري مبارزات را به عهده گرفتند،  ترین چهره از معروف. کردند و برخی نیز حوزه و درس امام را درك کرده بودند وآمد می

حاج رضا فقاهتی و غیره اشاره کرد که ذوالقدر،   حسینی، قربانعلی توان به آقایان سید هاشم موسوي، سید مجتبی موسوي، سیدعزالدین می

در مبارزات حضور جدي داشتند  57تا  42سال قاطعی ازهرکدام درم  

و  40ي  شهر از اواخر دهه  در از نکات جالب و قابل توجه در مبارزات مردم زنجان با رژیم سلطنتی این بود که برخی از رهبران مذهبی مخالف 

هدف نهایی، یعنی ساقط کردن رژیم شروع به کادرسازي نمودندراي رسیدن به ب 50ي  تا اواسط دهه  

هاي علمی و فرهنگی سعی در جذب جوانان و افراد مستعد، پرورش و بازسازي فکري و ایدئولوژیکی ایشان  بدین شکل که از طریق فعالیت 

باشند   اتکاء داشته اطمینان و  رزه، نیروهاي قابلهاي مخرب فرهنگی رژیم بایستند و هم جهت مبا داشتند، تا بدین طریق هم در مقابل فعالیت

هاي چپ ومارکیست مصونیت ایجاد نمایند هاي گروه در مقابل فعالیت و دیگراینکه    

 

 

 

 

 

 

 

 

مکتب «االسالم سید مجتبی موسوي،  با محوریت مرحوم حجت» انجمن جوانان عصر مهدیه«: هایی مانند توان به تشکیل انجمن از جمله می

در مسجد اسحاق میرزا با محوریت آقایان شجاعی و مرحوم سید مجتبی موسوي » مکتب جعفري«تمی، خا بیوك حاج مدیریت با »تشیع

پرداختند اشاره کرد که در این اجتماعات افراد مختلف به تفسیر قرآن و نهج البالغه با ایدئولوژي انقالبی می  

 

 

 

 

 

 



توسط متولّیان برخی مساجد در جهت ایجاد و تعمیق بخشی ایدئولوژي انقالبی در میان مردم شهر  55اقدامات مهمی که از ماه رمضان سال از

اي مانند ماه رمضان و محرم بود که پیش قدم  زنجان صورت گرفت، دعوت از برخی وعاظ و سخنرانان غیر بومی براي سخنرانی در ایام ویژه

این جریان . ي اعظم نیز از آن تأسی گرفتند و حسینیه) عج(ن، مساجدي مانند ولیعصراین حرکت متولّیان مسجد دمیریه بودند که پس از آ

ی و که پیش از انقالب اسالمی شروع شده بود، در ایام اوج انقالب نیز در زنجان ادامه یافت و افراد سرشناس و مهمی در این ماجرا به سخنران

و تهییج کردند ي انقالبی مردم زنجان را تشدید خطابه پرداخته و روحیه . 

توان از آقایان علی اکبر رضوانی، هادي غفاري، عبدوس و  ها حضور داشته و تأثیرگذار بودند می هایی که در سخنرانی از معروفترین چهره

برد نام مشکینی …ا آیت  

 

 

 

 

 

 

 

مردم قم شروع شد، شهر زنجان نیز از جمله شهرهاي پیشرو در انجام  56دي  19با آغاز انقالب اسالمی که به اتفاق نظر محققان، پس از قیام 

هاي منحصر به فردي  مبارزات انقالبی مردم زنجان در مقایسه با سایر شهرهاي کشور از ویژگی. ها و تظاهرات علیه رژیم بود راهپیمایی

 برخوردار است

ن نکته اشاره کرد که، زنجان از نخستین شهرهایی است که پس از قم اقدام توان به ای ي انقالب مردم زنجان می هاي برجسته از جمله ویژگی

باحضور سخنرانانی مانند علی اکبر رضوانی،  56هاي بسیج سیاسی مردم زنجان از تابستان سال  زمینه. به تظاهرات علیه رژیم نموده است

بود شده فراهم موسوي هاشم سید …ا آیت هدایت با و )عج(عصر ولی مسجد مرکزیت به غفاري هادي و مشکینی …ا آیت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ي آغاز راهپیمایی نیز ممانعت نیروهاي  بهانه. انجام گرفت 56ماه  دي 25شبِ  9نخستین تظاهرات مردمی در زنجان علیه رژیم از ساعت 

عصر و بستن درهاي مسجد بود که وقتی مردم با این حرکت مواجه شدند، به طور خودجوش  امنیتی از سخنرانی هادي غفاري در مسجد ولی

هاي مختلف تجمع نموده، نخستین تظاهرات رسمی را علیه رژیم به پا نمودند در دسته  

ي دیگري بود براي اعتصاب بازاریان و برگزاري مجلس ترحیم براي شهداي قم، که این عمل موجب خشم نیروهاي  چهلم شهداي قم بهانه

هاي انقالبیان از سویی  ها و فعالیت ریزي هاي ساواك از یک سو و برنامه فعالیت 56در طول دو ماه باقی مانده تا پایان سال . امنیتی رژیم شد

هاي  فعالیت 57با آغاز سال . گرفت ولی اوضاع، آرامش قبل از طوفان بود هر چند که تظاهرات علنی و راهپیمایی انجام نمی. مه داشتدیگر ادا

گرفت و حمالتی به نیروهاي انتظامی و امنیتی توسط جوانان انقالبی  هایی صورت می به طور پراکنده درگیري. انقالبی شتاب بیشتري گرفت

شد انجام می  

در این روز شهر به حالت . در شهر زنجان، در روز نهم فروردین یعنی روز چهلم شهداي تبریز اتفاق افتاد 57خستین اعتراض علنی در سال ن

روز دهم فروردین تظاهرات مردمی علیه رژیم با حمله نیروهاي انتظامی مواجه . اعتصاب درآمده بود و مجلس ترحیم شهداي تبریز برگزار شد

دانشگاه که در در روز هیجدهم اردیبهشت تشییع پیکر داود میرزایی دانشجوي زنجانی  . ي زیادي مجروح و بازداشت شدند شد و عده

انجام شد آذرآبادگان تبریز در آن شهر به شهادت رسیده بود،  

راگیر مساجد به ویژه مسجد ولی با فعالیت ف 57ي میان اردیبهشت ماه تا شهریور سال  فاصله. دلیل دیگري براي تظاهرات علیه رژیم بود

تظاهرات خیابانی  57ز پنجم شهریورا گرفت عصر مواجه بود که با حضور سخنرانان مختلف بومی و غیر بومی حمالتی علیه رژیم انجام می

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

بار در   براي نخستین. هاي منحصر به فرد انقالب اسالمی در زنجان، حضور زنان در راهپیمایی علیه رژیم بود کی دیگر از مهمترین ویژگیی

ت نمادین بدون حضور مردان دست به راهپیمایی آرام زدند، که این حرک 57ماه   کشور و در جریان انقالب، زنان زنجانی در روز نهم شهریور

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

 

 

 

 

 

 

 

کیهان در همین شماره عکسی از این راهپیمایی به چاپ رساند که در آن گروهی از زنان در حالی که تقریبا همگی چادرهاي مشکی به سر 

  .هم صفی نسبتا طوالنی تشکیل داده و قسمت اعظم خیابان را اشغال کرده اندآنان در چند ردیف پشت سر . دارند دیده می شوند

 :زیر نویس عکس مذکور چنین است

پیشاپیش آنان . عصر روز پنج شنبه گذشته گروهی از زنان زنجان در یک تظاهرات آرام و وسیع شرکت کردند-تظاهرات آرام زنان در زنجان

زن ها پالکاردهایی در دست داشتند که روي آنها خواسته . از کشته شدگان حوادث اخیر بودعکسی حرکت داده می شد که مربوط به یکی 

  ”.هایشان نوشته شده بود



در این روز گروهی درحدود چهار هزار نفر در . نیز مغازه هاي زنجان همچنان تعطیل بود

تظاهرکنندگان که گروه کثیري از آنها را زنان . هاي زنجان به تظاهرات آرام و سیع پرداختند

و دختران با چادرهاي مشکی تشکیل می داد ضمن دادن شعار و فرستادن صلوات از خیابان هاي پهلوي بلوار شاهنشاهی، مولوي، میدان 

به استناد همین خبر عده اي که در تظاهرات شرکت نداشتند در 

بازاریان و   .طیل و از رفتن به مسجد خودداري کردند

مغازه داران زنجان نیز از صبح روز پنج شنبه در اعتراض به شهادت مرتضایی مغازه هاي خود را بسته و شهر را به حالت غیرعادي درآورده 

ها و مدارس نیز از مهرماه  بات مردمی و تعطیلی بازار، مغازه

توان به  هاي برجسته مردم زنجان در ماه مهر می

هاي  ماه چهار نفر به نام مهر 16مهرماه اشاره کرد که در راهپیمایی 

لو به شهادت رسیدند

ها علیه رژیم صورت گرفت که در این تظاهرات 

مهرماه  27و 26، 25روزهاي . هاي مجتبی ارفعی زرندي و اسماعیل رستمی به شهادت رسیدند

نیز مغازه هاي زنجان همچنان تعطیل بود 57بهمن ماه  2

هاي زنجان به تظاهرات آرام و سیع پرداختند پالکاردهایی در دست داشتند در خیابان

و دختران با چادرهاي مشکی تشکیل می داد ضمن دادن شعار و فرستادن صلوات از خیابان هاي پهلوي بلوار شاهنشاهی، مولوي، میدان 

به استناد همین خبر عده اي که در تظاهرات شرکت نداشتند در . اري، میدان ششم بهمن و خیابان لشگري عبور کردند

  .کنار خیابان ها ایستاده بودند و به روي تظاهرکنندگان گالب می ریختند

طیل و از رفتن به مسجد خودداري کردندرا تع  به دنبال این تظاهرات همه روحانیون شهر براي هم دردي با زنان نمازهاي جماعت

مغازه داران زنجان نیز از صبح روز پنج شنبه در اعتراض به شهادت مرتضایی مغازه هاي خود را بسته و شهر را به حالت غیرعادي درآورده 

بات مردمی و تعطیلی بازار، مغازهدر کنار تظاهرات، اعتصا. تظاهرات مردم زنجان علیه رژیم به طور مداوم ادامه یافت

هاي برجسته مردم زنجان در ماه مهر می از راهپیمایی. هاي مبارزاتی مردم علیه رژیم شد

مهرماه اشاره کرد که در راهپیمایی  16و 15مهر به مناسبت چهلم شهید مرتضایی و تظاهرات 

لو به شهادت رسیدند اصغر حیدري، عبدالحسین جلیل خانی، منصور اصولی و ابوالفضل آدینه

ها علیه رژیم صورت گرفت که در این تظاهرات  ترین تظاهرات زنجانی شهریور، یکی از عظیم 17مهرماه، مصادف با چهلم شهداي 

هاي مجتبی ارفعی زرندي و اسماعیل رستمی به شهادت رسیدند هاي فراوان، دو نفر به نام

  

  

  

  

  

  

  

2به گزارش روزنامه اطالعات روز شنبه 

پالکاردهایی در دست داشتند در خیابانحالی که 

و دختران با چادرهاي مشکی تشکیل می داد ضمن دادن شعار و فرستادن صلوات از خیابان هاي پهلوي بلوار شاهنشاهی، مولوي، میدان 

اري، میدان ششم بهمن و خیابان لشگري عبور کردندارك، خیابان فرماند

کنار خیابان ها ایستاده بودند و به روي تظاهرکنندگان گالب می ریختند

 

 

 

 

 

 

 

به دنبال این تظاهرات همه روحانیون شهر براي هم دردي با زنان نمازهاي جماعت

مغازه داران زنجان نیز از صبح روز پنج شنبه در اعتراض به شهادت مرتضایی مغازه هاي خود را بسته و شهر را به حالت غیرعادي درآورده 

  .بودند

تظاهرات مردم زنجان علیه رژیم به طور مداوم ادامه یافت

هاي مبارزاتی مردم علیه رژیم شد تبدیل به یکی دیگر از شیوه 57سال 

مهر به مناسبت چهلم شهید مرتضایی و تظاهرات  14راهپیمایی 

 اصغر حیدري، عبدالحسین جلیل خانی، منصور اصولی و ابوالفضل آدینه

مهرماه، مصادف با چهلم شهداي  24روز 

هاي فراوان، دو نفر به نام عالوه بر زخمی



ها و همچنین سازماندهی و  و معلمان زنجانی در تظاهرات و راهپیمایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کرده و از   شود که اغلب آنها متعلُق به قشر تحصیل

ه هاي ایشان با جریان انقالب، تأثیرگزار بود آموزان و خانواده

.است در زنجان  57سال  هاي دیگر مبارزات مردمی علیه رژیم بود که از همان مهرماه 

 

 

 

 

 

 

 

  

حضور قشرهاي مختلف مردم زنجان سالمی در زنجان که توسط مرکز اسناد انقالب اسالمی منتشر شده است، درباره 

 در آموزان دانش  کرد، حضور گسترده اي که بیش از همه در مهرماه در زنجان خودنمایی می

هاي  با تعطیلی مدارس وارد جریان انقالبی شدند و از همین رو بیشترین شهدا و زخمی

و معلمان زنجانی در تظاهرات و راهپیمایی حضور برجسته و پررنگ فرهنگیان

.هاي دیگر انقالب اسالمی در زنجان است

شود که اغلب آنها متعلُق به قشر تحصیل با مروري بر فعاالن اصلی انقالب در زنجان و بررسی خاستگاه طبقاتی ایشان، معلوم می

آموزان و خانواده اند که این خود در جهت همراهی دانش نیروهاي آموزش و پرورش و معلمان بوده

هاي دیگر مبارزات مردمی علیه رژیم بود که از همان مهرماه آموزان و تعطیلی مدارس از راه

 

سالمی در زنجان که توسط مرکز اسناد انقالب اسالمی منتشر شده است، درباره 

اي که بیش از همه در مهرماه در زنجان خودنمایی می نکته: 

با تعطیلی مدارس وارد جریان انقالبی شدند و از همین رو بیشترین شهدا و زخمی 57مهر  9ن از تاریخ 

حضور برجسته و پررنگ فرهنگیان تظاهرات همچنان ادامه یافت

هاي دیگر انقالب اسالمی در زنجان است هدایت انقالبیان از ویژگی  

با مروري بر فعاالن اصلی انقالب در زنجان و بررسی خاستگاه طبقاتی ایشان، معلوم می 

نیروهاي آموزش و پرورش و معلمان بوده

آموزان و تعطیلی مدارس از راه تصاب معلمان و دانشاع

  . رسید به دفعات به انجام می

سالمی در زنجان که توسط مرکز اسناد انقالب اسالمی منتشر شده است، درباره ا در کتاب انقالب

: مبارزات علیه رژیم پهلوي آمده است

ن از تاریخ آنا. بود خیابانی هاي راهپیمایی

 این ماه از میان این طیف بود



آموزان در این راهپیمایی به گزارش  آغاز کردند، دانش 57مهر 9روز یک شنبه،  8:30آنان راهپیمایی خود را با تعطیلی مدارس از ساعت 

و در چند مورد با مأموران انتظامی به زد و خورد » هاي بانک صادرات را شکستند ه، با پرتاب سنگ شیشهضمن دادن شعارهاي مضر«: ساواك

شد دستگیر تن هشتاد به نزدیک و مجروح نفر سه حدود خوردها و زد این  در نتیجه. پرداختند  

، به )عج(آنان به دنبال یک اجتماع در مسجد ولیعصرها کشاند،  آموزان در عصر روز مذکور، مردم را به خیابان انعکاس خبر دستگیري دانش

آنان به . کنندگان با آرامش و نظم، ساعتی بعد به مسجد یاد شده بازگشتندات ظاهرت ها ریختند و تظاهرات آرامی را برپا کردند خیابان

هم چنین در عصر همین روز . بودندآموزان در صبح روز مذکور اعتراض داشتند و خواهان آزادي فوري آنها  دستگیري تعدادي از دانش

. آموزان شدند مسؤولین این اداره در آزادي دانش آموزان در مقابل اداره آموزش و پرورش اجتماع کردند و خواستار مداخله دانش

رات خیابانی برپا هاي خود، تظاه آموزان بار دیگر در فرداي روز بعد مدارس خود را تعطیل کردند و در اعتراض به دستگیري هم شاگردي دانش

به بست نشستند و خواستار آزادي ) روي شهربانی زنجان روبه(میدان  هاي شهر در محل سبزه آنان پس از راهپیمایی در خیابان. کردند

مقامات انتظامی، خواست تظاهرکنندگان را برآورده کردند و چهار نفر از دستگیرشدگان را آزاد کردند. دستگیر شدگان شدند  

هاي خود  داران زنجان سوار برکامیون کامیون اهپیماییحصر به فرد دیگري که در جریان انقالب اسالمی فقط در زنجان اتفاق افتاد، ررویداد من

این حرکت که بیش از  ،هاي شهر به راه افتادند و اعتراض خود را به رژیم اعالم کردند کامیون در خیابان 400حدود بود،  57مهرماه  29در روز 

ساعت به طول انجامید در نوع خود ابتکاري، جالب و قابل توجه بود که در هیچ شهر دیگري مشابه آن تکرار نشد 4  

 انهدام مجسمه رضاخان و محمدرضا پهلوي در زنجان

وي در سطح هاي رضاخان و محمدرضا پهل ، مردم زنجان ضمن شرکت در یک تظاهرات بزرگ، نسبت به انهدام مجسمه1357ماه  در اوایل آبان

به موجب یکى از این تظاهرات که در «: آبان گزارش داد 5هاي طاغوت در روز  ساواك زنجان درباره شکستن مجسمه. شهر اقدام کردند

  » …کردند) در چهارراه پایین(رضاشاه   نفر شروع به راهپیمایى و شکستن قسمتى از مجسمه 5000آبان صورت گرفت، حدود  5روز  10ساعت 

  

  

  

  

  

  .شاه را از میدان شهر به زیر آوردند  اى مجسمه کانهزیر   ، مردم زنجان با حمله نوید وابسته به حزب توده  نامه براساس گزارش هفته

ن در وشهربانی براي مقابله با انقالبی ویژگی این ماه حضور نیروهاي گارد. ها در آبان ماه نیز با شدت تمام ادامه داشت تظاهرات و راهپیمایی

در . شهر و نیز رادیکال شدن مبارزات مردمی و تخریب ادارات و اماکن دولتی و حمله به نیروهاي دولتی توسط مردم و جوانان انقالبی بود

ماه نیز شاهد تظاهرات مردمی در شهر  آبان 25و  18روزهاي . نفر مجروح شدند 38ن شهید و وپنج نفر از انقالبی  57آبان ماه 16تظاهرات 

ماه به حدي بود که خبر تظاهرات و مبارزات مردم زنجان و برخورد نیروهاي گارد با ایشان به شهرهاي  شدت مبارزات مردمی در آبان. مبودی

"زنجان شده فلسطین، مردم چرا نشستین ": دادند تا جایی که در برخی شهرها مانند تهران مردم شعار می. دیگر نیز رسیده بود  



 

 

 

 

 

 

 

 

انجام گرفت که منجر به   آذر تظاهرات مردمی 10روز . ها همپاي مردم سایر شهرهاي کشور ادامه یافت مبارزات مردمی زنجانی 57در آذرماه 

در این ماه براي مقابله با رژیم شاهد حمله و حتی تیراندازي نیروهاي انقالبی به سوي . درگیري میان تظاهرکنندگان و نیروهاي دولتی شد

تظامی بودیمنیروهاي دولتی و ان  

جمعیت «اي از انقالبیان جمعیتی را تحت عنوان  عده 57هاي منحصر بفرد انقالب اسالمی در زنجان این بود که در آذرماه سال  از دیگر ویژگی

 اند، تأسیس کردند تا بدین طریق از کسانی که به خاطر حضور و مشارکت در انقالب دچار خسران و زیان شده» ي اسالمی زنجان خیریه

 تا شد تشکیل »خمینی امام و اسالم « هاي تعاونی ي برخی از بازاریان فروشگاه ماه نیز با سرمایه همچنین در دي. حمایت و پشتیبانی نمایند

 متعددي شعبات ها فروشگاه این. کند تـأمین بود، شده ایجاد بازار تعطیلی و اعتصاب دلیل به که را مردم اساسی کاالهاي کمبود وسیله بدین

.داشت  

آذرماه تظاهرات مردمی انجام گرفت که در جریان تظاهرات روز یازدهم یکی از انقالبیان به نام نقی بنایی به  14و  13، 12، 11، 10در روز هاي 

ها در این روزها با شدت بیشتر ادامه یافت آذرماه مصادف با تاسوعا و عاشوراي حسینی بود که راهپیمایی 20و  19روزهاي . شهادت رسید  

تر از سابق شد و  ها در زنجان گسترده ي تظاهرات و راهپیمایی امنهد شاپور بختیار در رأس دولت تعداد ماه به دلیل حضور ي دوم دي از نیمه

ماه جوانی به نام  دي 9هاي روز  در جریان درگیري. ها و تظاهرات علیه رژیم بود ر مردم انقالبی در خیابانتقریباً همه روزه، شهر شاهد حضو

اي دیگر زخمی شدند محمد شجاعی به شهادت رسید و عده  

 

 

 

 

 

 

 



کشور، ضعف دولت بختیار، حتمی  به دلیل فرار شاه از. ماه بهمن، ماه پیروزي انقالب اسالمی، اوضاع در شهر زنجان تقریباً به آرامی سپري شد

ی حاکم شده بود، به ي به دولت به خارج از کشور، دلسردي در نیروهاي انتظامی ودولت ، وابسته شدن پیروزي انقالب و فرار افراد برجسته

شهرهایی مانند زنجان برخورد جدي از جانب نیروهاي انتظامی با مردم انجام نگرفترهمین دلیل د  
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ي  در این شب در نتیجه.اتفاق افتاد 57ماه  بهمن 22ي تأسف انگیز در شهر زنجان دقیقاً در شب پیروزي انقالب اسالمی، یعنی شب  تنها نقطه

هاي  نفر از انقالبیان زنجانی به نام 4درگیري نیروهاي شهربانی با مردم انقالبی و تیراندازي مأموران از درون ساختمان شهربانی به مردم، 

رسیدند شهادت به زمانی …ا علی خدایی و هدایت االسالم دهستانی، اسماعیل فالح، نجف حجت  

 امور ایثارگران و بسیج کارکنان دانشگاه زنجان


