ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺮ ﭼﺎپ ﺟﺪﯾﺪ
رﻓﻘﺎﺋﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺎر ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮای آن ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ و در ﻣﻮاردی ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ
دﻫﻢ .ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدم اﻣﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ،ﺻﻔﺤﺎت زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﺠﯿﻢ ﺷﺪن زﯾﺎد
ﮐﺘﺎب ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت در ﮐﺘﺎب ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮد ﮐﺘﺎب "ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ"
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪ و اﻓﺰودن ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﮐﺘﺎب ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ" ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﮐﻮﺷﯿﺪه ام ،ﻫﻢ
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮐﺘﺎب را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻢ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻮاردی ﺑﭙﺮدازم ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاده ام .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ وﻗﺎﯾﻌﯽ ﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ام ﮐﻪ ﻗﺒﻼً در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدم و ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻓﺮارم از زﻧﺪان ﻗﺼﺮ.
ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎب دوم )"ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ  ("...را ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ زﻧﺪان ﻫﺎی رژﯾﻢ ﺷﺎه در دﻫﻪ  50و زﻧﺪان ﻫﺎی رژﯾﻢ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در دﻫﻪ  60اﺧﺘﺼﺎص داده و ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ام ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺟﺰ ،ﻧﺸﺎن دﻫﻢ ﮐﻪ ﮐﺪام ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻔﺎوت و ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در زﻧﺪان ﻫﺎی ﺧﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎﺗﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻫﺎی رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ .در اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ در ﺿﻤﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﺪرداﻧﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﺎز اﯾﻦ دوران ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً "اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮔﻤﻨﺎم" اﻧﺪ  ،ﺑﭙﺮدازم .آن ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻋﺪم ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻪ دﯾﻮِ ارﺗﺠﺎعِ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﺮﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﭘﺎس داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺪاوم ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ،ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.

اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ
ﻓﺮوردﯾﻦ 1383

