رفيق حميد ،حسين پور رودسری
)کاک جواد(

ھفتم دی ماه  ،62کاک جواد ،پيش مرگه ی دلير سازمان ما ،رزمندۀ شجاع
دمکراسی و حق تعيين سرنوشت خلق ھا ،کمونيست جوان به خاک افتاد ،تا پرچم
آزادی و سوسياليسم ھمچنان در اھتزاز بماند.
اوائل دھﮥ چھل ،رفيق حميد در شھرستان رودسر به دنيا آمد .تحصيالت ابتدائی
و متوسطﮥ خود را در آنجا گذرانيد .در انقالب و حرکت ھای توده ای سال ھای – 56
 57فعاالنه دوشادوش مردم شرکت کرد .با سقوط رژﯾم ستم شاھی به سازمان ما
پيوست و در کنار رفيق شھيد حجت محسنی کبير به فعاليت انقالبی علنی در استان
گيالن پرداخت .در سال  59در کالرچای دستگير شد و پاسداران سياه ارتجاع او را
بدون نتيجه تا سرحد بی ھوشی مورد ضرب و شتم قرار دادند .ھنگامی که مادرش
برای مالقات او به زندان شتافت و از دﯾدن پيکر کتک خورده و کبود جگر گوشه اش،
اشکبار شد ،حميد در برابر پاسداران بانگ برآورد » :مادر ناراحت نباش ،سرت را
ھمواره بلند نگه دار« .بالفاصله پس از آزادی و قبل از آن که به خانه برود ،پيام ھای
ھم بندی ھاﯾش را به رفقاﯾشان رساند و بدون ﯾک لحظه درنگ برای ادامﮥ فعاليت
ھای انقالبييش عازم تھران شد.
علقه عاطفی تنگاتنگی با او
در تھران در معيت رفيق شھيد علی مھدی زاده که ُ
داشت ،فعاليت خود را گسترش داد .حميد ھمواره در شغل ﯾابی و امکان سازی
موفق بود و عالوه بر ان ،ھمﮥ درآمد خود را ﯾک جا به سازمان می داد .او کارھای
مختلفی مانند توزﯾع مواد غذاﯾی با موتور ،کارگری ،رنگرزی ساختمان و  ...می ﯾافت و
از اﯾن مشاغل برای ارتباط گيری توده ای و ھم اﯾجاد پوشش مطمئن برای فعاليت
خود ،بھره برداری می نمود .حميد از ھر فرصت کوچکی برای مطالعه و رشد آگاھی

کمونيستی خود استفاده می نمود و بدﯾن ترتيب خود را به آگاھی کمونيستی مسلح
و مجھز می ساخت.
رفيق حميد تا اواﯾل سال  61در تھران به فعاليت انقالبی و تشکيالتی اش ادامه
داد و بعد بنا به درخواست خود و نياز سازمان به کردستان رفت و به عنوان ﯾک پيش
مرگﮥ " راه کارگر" مبارزۀ انقالبيش را در صفوف پيش مرگان قھرمان خلق کُرد در دفاع
از حق تعيين سرنوشت خلق ھا و برای آزادی و سوسياليسم ،پی گرفت .ﯾکی از
رفقا در خاطراتش از رفيق حميد می نوﯾسد » :روزی از روزھای سال  ،61رفيقی
جوان ،خوش رو و سرزنده )اولين خصوصيات ظاھری جواد که سرﯾع به چشم می
خورد( به جمع ما وارد شد .بعد از سالم و احوال پرسی ،طبق معمول جوﯾای نام
شدﯾم .پاسخ ما " جواد" بود .جواد ھم پيش مرگه شد .خيلی سرﯾع با شراﯾط و
وﯾژگی ھای مبارزه و زندگی در کردستان منطبق شد .از ھمه برجسته تر خيلی
سرﯾع به ﯾکی از ارزنده ترﯾن و پرکارترﯾن رفقای جمع ما بدل شد  ...سال  61که به
معنای سرآغاز فعاليت جدﯾد سازمان در کردستان است ،کم کم پشت سر گذاشته
می شود .سال ،سال آغاز کار و تحرک و عميق تر کردن انگيزه ھا و پيوندھا برای
ادامﮥ مبارزه است .سال ماﯾه گذاشتن و فداکاری ھای بزرگ و الحق که ھمه مردانه
شانه به شانه به زﯾر بار دادند ،ولی جواد در اﯾن زمينه ھم از درخشش خاصی
برخوردار بود .نسبت به روزھای اول ورودش ،تجارب زﯾادی کسب کرده بود و خود نيز
در خيلی از زمينه ھا صاحب نظر شده بود .در روابط جمعی و دوستی با رفقا نيز
ھميشه پيش قدم و ھمچون نقش فعالش در کار و تحمل مصائب ،در قسمت ھای
خوش زندگی ،شادمانی ھا و خوش حالی ھا ،شوخی ھا و سرودخوانی ھای
جمعی و ھرآنچه که روحيﮥ رفقاﯾمان را طراوتی می بخشيد ،از فعال ترﯾن رفقا بود ...
در اواسط تابستان  ،62خبر دستگيری رفيق علی مھدی زاده را شنيدﯾم .خبر برای
ھمﮥ کسانی که علی را می شناختند ،بسيار ناگوار بود .ما که عالقﮥ بی کران جواد را
به علی به عنوان ﯾک مربی و ﯾک رفيق و  ...می دانستيم ،با مالحظات بسيار خبر را
به جواد اطالع دادﯾم ،او چندﯾن روز در اندوھی عميق فرو رفت .برای خيلی از رفقا،
که از موضوع خبر نداشتند ،مسئله مبھم بود .کسی تا کنون جواد را اﯾن چنين گرفته و
ناراحت ندﯾده بود .او به سرعت خود را به اﯾن مشکل جدﯾد خو داد و روز به روز به
افزاﯾش دادن تحرک و فعاليتش پرداخت .مسلماً کسی نمی توانست به خود جرأت
دھد و اﯾن فکر را به مغز خود بياورد که " جواد ،چه به سرعت ناراحتی علی را از
خاطر برد!" چرا که عواطف عميق و احساسات شدﯾد و پاک جواد و ارادت و عالقﮥ

خاص او نسبت به علی بر کسی پوشيده نبود .جواد بعد از ﯾک دوره ناراحتی که فقط
بيان اوليه ترﯾن شکل احساسات است ،مجموعه ای از ناراحتی ،عالقه به علی،
خاطرات او و ھمچنين تمامی نقطه قوت ھا و برجستگی ھای علی و از ھمه مھم تر
اھداف واالی او را به محرکی برای باال بردن فعاليت و ظرفيت و توان خود برای ادامﮥ
بھتر راه علی تبدﯾل کرد و به اﯾن شيوه آن طور که شاﯾستﮥ رفيقی ھمچون جواد بود،
در اﯾن آزماﯾش نيز وفاداری خود را به خصوصيات و آموزش ھا و ﯾادگارھای علی و
سنتی که امثال او بدان اعتقاد دارند ،به اثبات رساند .دﯾگر جواد بود که با انرژی
دوچندان به پيش می رفت و با اﯾن شيوۀ برخورد خود ،درس بزرگی برای ما و دﯾگر
رفقاﯾش بجا می گذارد .درسی که از آن زمان تا کنون ،ھميشه برای ما راه نمای عمل
بوده است ... .روزھا از پی ھم می گذشت و جواد فعاالنه عالوه بر کار نظامی ،در
بخش انتشارات نيز مشغول به کار بود .ھنوز ھم بيداری ھای مداوم جواد در شب
ھای پياپی ،در عين پيش برد ساﯾر وظائفش ،کارنامه ای درخشان برای انتشارات
کميتﮥ کردستان و ﯾادگارھائی آموزنده از اوست  ...تا اﯾن که شب ھفتم دی ماه 62
منطقه در جنگی خونين و بزرگ فرو رفت .رژﯾم با تجمع صدھا نفر از مزدورانش،
منطقه را در محاصره گرفته بود .در اولين ساعات شب رفيق کاوه ) رفيق شھيد جواد
کوکبی( را از دست دادﯾم  ...جنگ تا صبح ادامه پيدا کرد ،صبح نزدﯾک ساعت  7بامداد
کاک جواد ،کاک بابک )مجيد راست روان( ،کاک مجيد )علی رضا مدﯾری( به دنبال
مأمورﯾت استقرار در نقطه ای در بين راه در ميدان مين افتاده و بر اثر تماس پای کاک
مجيد ،مينی منفجر شد و وی را به شدت مجروح ساخت .حال دﯾگر روشن است که
جواد و بابک چه خواھند کرد .زﯾر آتش مداوم دشمن و گير افتاده در ميدان مين ،با ﯾک
رفيق مجروح ،کمترﯾن مکث و صبری خطاست ،منطقه در گير جنگی شدﯾد است و
سرنوشت آن نامعلوم .اما فعال ً ﯾک مسئله اھميت دارد :نجات جان رفيق مجروح .پس
باﯾد او را از معرکه دور کرد .ﯾکی تفنگ ھا را به دوش می گيرد و دﯾگری مجيد مجروح
را به دوش می گيرد  ...در حين حرکت پاﯾشان به مين دﯾگری اصابت می کند و اﯾن
مين قوی تر از قبلی منفجر شده و رفقای عزﯾزمان جواد و بابک را ﯾک مرتبه از ما می
گيرد  ،باز ھم جنگ ادامه داشت و .«...
بدﯾن ترتيب رفيق حميد حسين پور ،پس از سال ھا رزم دالورانه در راه آزادی و
سوسياليسم ،به عنوان ﯾک رزمندۀ دمکراسی و حق تعيين سرنوشت خلق ھا به
شھادت رسيد .اما قطعاً رزمندگان " راه کارگر" تا تحقق آرمان ھای رفيق حميد از پای
نخواھند نشست .ﯾادش را با ادامﮥ راھش گرامی می دارﯾم.

