رفيق حميد رضوان
رژﯾم جمھوری اسالمی از بدو تأسيس خود ،ماھيت ارتجاعی ،ضد
دمکراتيک و ضد انقالبی خوﯾش را نه فقط در جھت گيری ھای کلی
ره و اقدامات
تارﯾخی و طبقاتی ،بلکه ھمچنين در عمل کردھای روزم ّ
بالواسطه اش نيز آشکارا به نماﯾش می گذاشت .شکار و کشتار
انقالبيون و مدافعين دمکراسی که از نخستين ماه ھای پس از سقوط
رژﯾم سلطنتی به دست عمال رژﯾم جمھوری اسالمی صورت گرفت ،ﯾکی از عيان ترﯾن
نمودھای ماھيت اﯾن رژﯾم بود .اگر دمکراسی در اﯾران پا می گرفت ،دﯾگر برای والﯾت
فقيه جائی نمی ماند؛ و از اﯾن رو برای استقرار والﯾت فقيه ،می باﯾست دمکراسی
رﯾشه کن می شد .رژﯾمی که ذاتاً با حق حاکميت مردم سر جنگ داشت و ھنوز شش
ماه از عمر منحوسش نگذشته ،لشگرکشی فاشيستی برای سرکوب خونين حق خود
مختاری خلق قھرمان کردستان را ترتيب داد ،از دمکراسی و از جمله از مقاومت خلق
کُرد آن چنان در وحشت بود که حتّا از رفت و آمد سادۀ افراد ميان کردستان و ساﯾر
استان ھای کشور احساس خطر می کرد .رژﯾم افراد بسياری را به خاطر رفت و آمد
به کردستان – حتّا در موارد زﯾادی بدون آن که ھيچ گونه دليلی برای ارتباط آنھا با
جنبش خلق کُرد در دست داشته باشد -دستگير ،زندانی ،شکنجه و شھيد کرد؛ و
رفيق حميد رضوان نيز ﯾکی از ھمين ھا بود.
رفيق حميد رضوان به ھمراه ﯾکی از رفقاﯾش ،در تارﯾخ  21بھمن سال  58به ھنگام
بازگشت از ﯾک سفر کوتاه به کردستان ،توسط پاسداران دستگير شد .آنان را به زندان
مراغه بردند و برای آن که روشن شود چرا به کردستان رفته بودند ،آنان را حدود دو
ھفته با شکنجه ھای زﯾاد تحت بازجوئی گرفتند و حتّا مراسم اعدام ساختگی براﯾشان
ترتيب دادند .اما چيزی دستگيرشان نشد و مدرکی به دست نيامد .چھارم اسفند 58
برای شکنجه ھای مؤثرتر و بازجوئی ھای حرفه ای تر به کمک ساواکی ھای تازه
مسلمان شده ،آن دو را ھمراه ﯾک گروه پاسدار مسلح ،روانﮥ کشتارگاه اوﯾن در تھران
کردند .در نيمه راه ،به علت سرعت زﯾاد در ﯾخ بندان و فقدان زنجير چرخ ،ماشين حامل
رفقا با ﯾک ترﯾلر تصادف کرد .راننده کشته شده و رفيق رضوان و رفيق ھمراھش به
سختی مجروح شدند .با وجود انتقال زخمی ھا به بيمارستان امام صادق در قزوﯾن،

پاسداران ،پزشکان بيمارستان را از ھرگونه اقدام درمانی در مورد دو رفيق ما منع
کردند و در نتيجه ،رفيق حميد رضوان در ساعت  3بعد از ظھر روز بعد ،ﯾعنی پنجم
اسفند  58از شدت جراحت و جلوگيری پاسداران از مداوای او ،به شھادت رسيد.
پاسداران جناﯾت پيشﮥ رژﯾم والﯾت فقيه ،بی آن که از اﯾن حادثه اندک تأثری به
خود راه دھند ،کماکان از مداوای رفيق دﯾگر نيز که دچار شکستگی دست و پا شده
سبعيّت ،اعتراض پزشکان و پرستاران بيمارستان را
بود ،ممانعت کردند .اﯾن بربرﯾت و
ُ
چنان برانگيخت که پاسداران ناگزﯾر از عقب نشينی شدند .اﯾن رفيق پس از گچ گرفتن
دست و پا ،به زندان اوﯾن منتقل گردﯾد و در سلول انفرادی تحت بازجوئی قرار گرفت.
سرانجام بی ھيچ توضيحی او را در  23اسفند  58آزاد نمودند .وی که به ھمين
سادگی ،رفيق خود را با آن طرز فجيع از دست داده و خود در انتظار فلج کامل دست
خوﯾش بود ،ھنگام خروج از اوﯾن ،به اعتراض از زندان بانان می پرسد» :جرم ما چه
بود؟« پاسخ می دھند » :تو مجرم نبودی ،حميد رضوان عمرش به دنيا نبود ،ولی عمر
تو به دنياست«! – ھمين !
شھادت رفيق حميد رضوان را در اثر ممانعت عمال مزدور و قسی القلب رژﯾم
والﯾت فقيه از مداوا و معالجﮥ پيکر مجروح و استخوان ھای درھم شکستﮥ وی باﯾد از
نمونه ھای فجيع ترﯾن و تکان دھنده ترﯾن شکنجه گری ھای ضد بشری رژﯾم جمھوری
اسالمی به حساب آورد؛ نمونه ای که در نوع خود منحصر به فرد نبوده و موارد
بسياری از اﯾن دست در عمر رژﯾم بھيمی والﯾت فقيه به وقوع پيوسته است.
اما تارﯾخ به انتقام برمی خيزد! اﯾنک رژﯾم جمھوری اسالمی است که با پيکری
درھم شکسته و در حال خون رﯾزی جان می کند و رعشه ھای مرگ را تجربه می کند.
دﯾری نخواھد پائيد تا مردم ستم کشيدۀ اﯾران ،بر جسد متالشی اﯾن عفرﯾت طاعونی
باﯾستند و بگوﯾند » :عمر تو به اﯾن دنيا نبود« !

