
من نميیداانم ددرر كکجا گفته اايیم ززنانن حق به سواالل آآذذرر ماجدیی كکه پرسيیده بودد: "ددرر پاسخ 
وو خوااسته بوددند كکه منبع اايین نظر رراا معرفىی  "؛طالقق ددااررند ااما آآنن رراا توصيیه نمىی كکنيیم

كکنم؛ بايید عرضض كکنم كکه ااالنن ددقيیقا خاطرمم نيیست كکه ددرر ميیز گردد اايین موضوعع رراا به 
نيیست كکاررگریی ددرر جايیىی گفته ااست ذذكکر كکرددمم وو يیا عنواانن يیک جمله اایی كکه  حزبب كکمو

رراا بيیانن كکردده اامم. چنانچه گفته » حق« تحليیل خودد اازز نظرااتت اايین گراايیش ددرر مورردد مفهومم 
باشم حزبب كکمونيیست كکاررگریی ددرر جايیىی گفته ااست كکه ززنانن حق طالقق ددااررند ااما ما آآنن 

تباههىی اازز سویی رراا توصيیه نمىی كکنيیم، ااكکنونن با صرااحت ااعالمم مىی كکنم كکه اايین موضوعع ااش
من ااست وو ضمن پس گرفتن اايین ااددعا، به خاطر ااشتباههىی كکه صوررتت گرفته نيیز اازز آآذذرر 

ددرر رراابطه با حق  ميیز گرددماجدیی عذرر خوااههىی مىی كکنم. ااما ددرر صوررتىی كکه متن ااصلىی 
ااشارره دداارردد، ااعالمم مىی كکنم اازز نظر خودد ددفاعع كکردده وو » حق« سقط جنيین به مفهومم 

بب مطالباتىی نظيیر حق سقط جنيین يیا حق تعيیيین ههمچنانن مدعىی ههستم كکه اايین حز
سرنوشت وو يیا حق طالقق رراا نه به عنواانن حقىی مستقل اازز توصيیه ههایی خودد بلكکه آآنها رراا 

 وواابسته به توصيیه خودد مىی ددااند. 
ملت، ناسيیوناليیسم وو برنامه كکمونيیسم « منصورر حكکمت ددرر نوشته اایی تحت عنواانن 

حق ملل ددرر تعيیيین «ىی گويید: { م 1373، آآذذرر 16، اانترناسيیونالل شمارره »كکاررگریی
نه فقط يیک ااصل قابل تعميیم كکمونيیستىی نيیست، نه فقط لزووما » سرنوشت خويیش

ق كکلمه خراافىی وو غيیر قابل فهم ااست}.آآززاادديیخوااههانه نيیست، بلكکه به معنىی ددقيی  
 

ززمانىی كکه كکمونيیست هها اازز حق بيیانن صحبت به ميیانن مىی آآووررند، منظورر حق بيیانن براایی 
براایی » حق سقط جنيین« براایی طرفداارراانن ددمكکرااسىی). ووقتىی كکه ما نه صرفا  ههمه ااست ( وو

ززنانن  رراا تبليیغ مىی كکنيیم، منظوررمانن ددفاعع اازز اايین حق براایی كکليیه ززنانن ااست، ( حتا يیک ززنن 
حزبب االلهىی). ووقتىی كکه ما اازز حقوقق مطبوعاتت صحبت مىی كکنيیم، منظوررمانن حق نگاررشش 

انىی كکه ما خوااههانن لغو حكکم براایی كکليیه نويیسندگانن ااست( حتا نويیسندگانن بوررژژوواا). ززم
ااعداامم ههستيیم، اايین به مفهومم لغو حكکم ااعداامم براایی ههمه ااست( حتا آآددمم كکشانن). ددفاعع اازز 

حق ددمكکرااتيیک مشرووطط به اايین يیا آآنن عامل ااصولىی يیا غيیر ااصولىی نمىی توااند باشد. ووگرنه 
رراا مورردد سواالل قراارر ددههند.» ااصل« ااستثناهها مىی تواانند خودد به تدرريیج   



 منظورر فرمولل حق تعيیيین سرنوشت ( ااما منصورر حكکمت ااعالمم مىی كکند كکه اايین فرمولل
، بلكکه تنها يیک تاكکتيیک ااجبارریی وو يیا ااست وو نه يیک حق ددمكکرااتيیک» حق« )  نه يیک ااست

عقب نشيینىی ااست، ززيیراا كکه لنيین اايین حق رراا به حق طالقق تشبيیه كکردده ااست، يیعنىی حقىی 
ردده، ااما ددرر صوررتت برووزز اازز آآنن ددفاعع مىی كکنند.كکه كکمونيیست هها آآنن رراا تبليیغ وو توصيیه نكک  

 
ددرر اايینجا ااست كکه نظر من نسبت به موضوعع حق سقط جنيین، ددقيیقا مانند حق طالقق وو 

سايیر حقوقق ددمكکرااتيیک، نسبت به نقدیی كکه به كکمونيیسزمم كکاررگریی ددااشته اامم دداارراایی 
رر به طواانسجامم ددرروونىی مىی شودد. ددرر نتيیجه ااكکنونن مىی گويیم كکه حزبب كکمونيیسم كکاررگریی 

ااما  ؛توصيیه نمىی كکنيیم" ددرر جايیىی نگفته ااست "طالقق حق ززنن ااست وولىی ما آآنن ررااكکنكکرتت 
وو آآنن رراا ددرر شباههت با  ،شتهن سرنوشت دداايیبا برددااشتىی كکه اازز نظر لنيین ددرر مورردد حق تعيی

ددچارر يیک  ،قراارر مىی ددههد ،كکه به عنواانن حق معرفىی گشته ااما توصيیه نمىی شودد حق طالقق
ددمكکرااتيیک مىی شودد. ددقيیقا به ههميین ددليیل ااست كکه اانحراافف سيیستماتيیک ددرر مفهومم حق 

سقط جنيین يیا ههمانن قطع ددوورراانن بارردداارریی رراا به عنواانن حق ددمكکرااتيیک نمىی شناسد ااما به 
ناچارر به آآنن تن مىی ددههد. ددرر صوررتت پذيیرشش اايین نظريیاتت حزبب كکمونيیزمم كکاررگریی، ملل 

شخص ( مختلف دداارراایی حق تعيیيین سرنوشت نخوااههند بودد ااما شايید ددرر مورردد يیک ملت م
مثال كکردد) به عنواانن تاكکتيیک ددرر مقابل خوااست آآنها عقب نشيینىی كکند. حالل ااگر با ااتكکا به 

اايین نظريیاتت شاههد كکتک خوررددنن ززنىی توسط شوههر خودد باشيیم، كکارریی كکه بايید بكکنيیم اايین 
خوااههد بودد كکه براایی آآنن ززنن اازز حق طالقق صحبت كکنيیم ااما به ااوو توصيیه اايین كکارر رراا نكکنيیم. 

عىی كکه ررفيیق آآذذرر ماجدیی براایی آآنن ررفرنس مىی خوااست وبيیانن موضمقصودد ااصلىی من اازز 
اايین بودد.    


