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درباره زندگی رفیق شھید یداله ساالری 

چـریک فـدایی خـلق رفیق یدالـه سـاالری از جـمله جـوانـان انـقالبی ای بـود که در اوایل مـرداد سـال ۶٢ بـه 
دست دژخیمان جمھوری اسالمی در زندان شھرک بندر عباس به دار آویخته شد. 

رفیق یدالـه در سـال ١٣۴٢ در خـانـواده ای مـتوسـط و پـر اوالد چـشم بـه جـھان گـشوده بـود. رفیق از 
دانــش آمــوزان انــقالبی بــندر بــود که در شــرایط سیاسی بــعد از قیام فــعاالنــه درحــرکات اعــتراضی 
دانــش آمــوزان شــرکت داشــت. او بــعدھــا بــا شکل گیری جــنبش دانــش آمــوزی ١٩ بــھمن در بــندر 
عـباس تـوسـط ھـواداران تشکل مجـددا ایجاد شـده چـریک ھـای فـدایی خـلق بـه این جـنبش دانـش آمـوزی 

پیوست و با ھمه وجود در جھت رشد و تعالی این جنبش به فعالیت پرداخت. 

بـا تـوجـه بـه این واقعیت که جـمھوری اسـالمی در کنفرانـس گـوادلـوپ تـوسـط قـدرت ھـای امـپریالیستی 
جھـت سـرکوب انـقالب مـردم سـتم دیده ایران و حـفظ سـلطه امـپریالیسم انـتخاب شـده بـود، چـریک ھـای 
فـدایی خـلق بـر این بـاور بـودنـد که این رژیم بـر خـالف تبلیغات اپـورتـونیست ھـا و سـازش کاران، نـه رژیمی 
مـترقی و ملی بلکه ارتـجاعی و حـافـظ مـنافـع سـرمـایه داران وابسـته در ایران می بـاشـد؛ رژیمی که بـنا بـه 
مـاھیت وابسـته و ضـد مـردمی خـود دیر یا زود تـھاجـم سـراسـری خـود بـه دسـتاوردھـای قیام و مـبارزات و 
اعـتراضـات تـوده ھـا را آغـاز خـواھـد کرد تـا بـا سـرکوب اعـتراضـات و جـنبش آزادی خـواھـانـه مـردم سـتم دیده 
دیکتاتـوری ای وحشـتناک تـر از دوران شـاه را در جـامـعه بـرقـرار کند. بـه ھمین دلیل چـریک ھـای فـدایی 
خـلق ایران مـعتقد بـودنـد که یکی از مـھمترین وظـایف نیروھـای انـقالبی بـا تـوجـه بـه سـالح ھـایی که بـه 



دسـت مـردم افـتاده اسـت سـازمـانـدھی مسـلح تـوده ھـا جھـت مـقابـله بـا این یورش ارتـجاعی و ادامـه 
انـقالب تـا پیروزی می بـاشـد. در راسـتای ھمین تحـلیل بـود که ھسـته ھـای سیاسی-نـظامی در بـندر 
عـباس شکل گـرفـتند. رفیق یدالـه سـاالری یکی از رفـقای انـقالبی بـود که در کنار فـعالیت و مـشارکت در 
اعـتراضـات دانـش آمـوزی و تـالش جھـت بسیج و سـازمـانـدھی دانـش آمـوزان در ھسـته ھـای سیاسی-
نـظامی نیز شـرکت نـموده و یکی از مـبارزین فـعال این ھسـته ھـا بـود. ھسـته ھـای سیاسی-نـظامی در 
بـندر عـباس در این مـقطع تـمرکز فـعالیت ھـای خـود را بـر مـجازات بـرخی از مھـره ھـای جـنایتکار جـمھوری 

اسالمی و حمله به مراکز سرکوب و مراکز چپاول دست رنج توده ھا قرار داده بودند. 

در چـھارچـوب فـعالیت ھـای ھسـته ھـای سیاسی-نـظامی در بـندر عـباس بـود که رفیق یدالـه سـاالری 
ھـمراه بـا رفیق مـنصور علی مـرادی یکی از مـزدوران سـپاه بـه نـام "آبـسوران" را بـه سـزای جـنایات خـود 

علیه مردم رساندند. این عملیات با موفقیت در خیابان شاه حسینی بندر عباس اجرا شد. 

پـس از یورش سـراسـری رژیم وابسـته بـه امـپریالیسم جـمھوری اسـالمی بـه سـازمـان ھـای سیاسی و 
مـبارزات کارگـران و سـتم دیدگـان در ٣٠ خـرداد سـال ۶٠  فـعالین چـریک ھـای فـدایی خـلق در بـندر عـباس 
نیز مـورد یورش پـاسـداران سیاھی قـرار گـرفـتند. این امـر بـاعـث شـد که تـعدادی از این رفـقا بـه کردسـتان 

منتقل شوند که رفیق یداله نیز از جمله آنھا بود. 
رفیق یدالـه بـعد از حـدود دو مـاه اسـتقرار در کردسـتان بـار دیگر بـه بـندر عـباس اعـزام شـد. در اینجا بـود 
که رفیق تـوسـط پـاسـداران سیاھی دسـتگیر و زیر شکنجه ھـای ددمـنشانـه دژخیمان جـمھوری اسـالمی 
قـرار گـرفـت و در مـردادمـاه سـال ١٣۶٢  این پـاسـداران دنیای سیاه سـرمـایه داری رفیق یدالـه را اعـدام و 
خــون این رفیق پــوینده راه مــبارزه کارگــران و زحــمت کشان ایران را بــر زمین ریختند. بــه این طــریق 
چـریکھای فـدایی خـلق یکی از یاران خـود و طـبقه کارگـر یکی از رھـروان خـود را بـرای ھمیشه از دسـت 
دادنـد. امـا چـه بـاک که خـاطـره و تـاثیر مـبارزات رفیق یدالـه سـاالری و یارانـش ھـرگـز از حـافـظه مـردم زدوده 
نشـد و الـھام بـخش مـبارزات جـوانـانی گشـت که می دانـند بـرای رسیدن بـه آزادی بـاید جـمھوری اسـالمی 

که ھیچ زبانی جز زبان زور نمی شناسد را با توسل به قھر انقالبی به زباله دان تاریخ انداخت. 

یاد رفیق یداله ساالری  گرامی و راھش پر رھرو باد! 


