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درباره پيش نويس قانون اساسی در نامه سرگشاده کميته مرکزی حزب توده ايران 

  :پيشنهاد می شود که در قسمت مربوط به شکنجه نکات زيرين تصريح گردد
 و روانی نسبت به اشخاص، چه به دستور مقامات هر گونه شکنجه و تنبيه بدنی  

دولتی و قضايی باشد و چه خودسرانه از جانب ماموران دولتی اعمال گردد، شديدا مستحق 
  .تعقيب و مجازات است

 شکنجه، تنبيه، اکراه و اجبار گرفته شده باشد، فاقد ارزش و اعتراف يا شهادتی که با  
   .ين می کندعمجازات تخلف از اين اصل را قانون م. خالی از هر گونه اعتبار است

بدترين، ننگين ترين و نفرت انگيزترين خصلت رژيم پهلوی، خصلت اهريمنی   
يانت های خانمان برانداز  همه خشاه خائن تمام اعمال ضد ملی خود را،. شکنجه گری آن بود

خود را به مردم ايران و همه تجاوزات خيره سرانه خود به ابتدايی ترين حقوق اساسی خلق 
  .توانست به موقع اجرا بگذاردهای ايران را زير سايه شوم شکنجه گری 

شکنجه گری اهرم اصلی قدرت ديکتاتور و موثرترين وسيله ای بود که نه تنها برای   
مخالفان رژيم، بلکه برای توليد يک جو آکنده ار وحشت و ترس و اعمال فشار از بين بردن 

دستگاه شکنجه گری با يک . مخالفين به کار می رفتساکت ساختن منظور بر همه مردم به 
  :عمل واحد شيطانی چندين هدف را تعقيب می کرد

ل آن ها به  ـ در هم شکستن نيروی مقاومت مخالفان، به زانو درآوردن آن ها و تبدي1
  .انسان های بی اراده ای در خدمت رژيم و کشاندن آن ها در ورطه ننگين همکاری با ساواک

 کردن آن ها تا به ه ـ از بين بردن مبارزان سرسخت و تسليم ناپذير از طريق شکنج2
  .حد مرگ
 از مبارزه از  ها بين توده های مردم و بازداشتن آن ـ ايجاد محيط رعب و وحشت3

  .شکنجه بهطريق دامن زدن شايعات مربوط 
 ـ و بدين نحو خالی کردن ميدان از معارضين و باز گذاشتن دست عمال رژيم و در 4

راس آن ها محمدرضا پهلوی برای انجام هر عمل ضد ملی، هر نوع خيانت عليه مصالح 
حاکميت ملی و دمکراسی، مردم، مهر باطله زدن به تمام مفاهيم مربوط به استقالل و حق 

دادن آزادی به تاراجگران بين المللی برای يغمای ذخاير ملی ما، به شرط پرداخت حق السهم 



محمدرضا و خاندان سلطنتی و اعوان و انصار آن ها، و از اين راه تامين پشتيبانی اين قدرت 
  .ها برای بقاء و دوام قدرت مطلقه سلطنتی

ن ـ با درس گرفتن از همه واقعيت های گذشته ـ بايد در قانون اساسی انقالبی ايرا  
در وهله اول . جای ويژه ای به مسئله تحريم مطلق و قاطع شکنجه و شکنجه گری داده شود

بايد مجازات های سنگين برای هر کسی که به هر عنوان و به دستور هر مقام، هر گونه 
ورد هر فردی معمول دارد، شکنجه جسمی و روانی را، به هر شکل و به هر ترتيب، در م

هر دستور دهنده بايد به مثابه مباشر عمل، مشمول چنين مجازاتی قرار . پيش بينی گردد
  .گيرد

بايد در قانون اساسی تصريح شود که هر گونه اعتراف، که به وسيله اعمال شکنجه،   
نون بايد قا. اعم از روانی و جسمی گرفته شود، فاقد هر گونه ارزش و اعتبار قانونی است

زندانی بايد در پناه قانون خود را مصون از هر عمل و . حافظ مطلق حقوق هر زندانی باشد
  .اقدامی بداند که با موازين قانونی و انسانی دولت انقالبی مباينت پيدا کند

 در جمهوری اسالمی ايران به شکنجه جسمی و روانی انسان، يکبار برای هميشه،   
 .بايد پايان داده شود


