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مقدمه
 
ژه   حقهوق انسهانی اسهت کهه ههرط آن یجهود       اصهو  ی  حق تیییی سرنوههت ژکهی از   اصل/ 

اسهت کهه متفکهران مختوهف، همچهون      « اصهل »تییهیی سرنوههت از اژهی جههت     جمالت است. 
ی از اژهی جههت    طوبی بهه کهار بردنهب    برا  استقال  انبژشمنبان چپ، آن را به لنوان ژ  االبه

حهق  است که هر انسانی استدقاق استفاده از آن را در ابیهاد مختوهف دارد. در یااه ،    « حق»ژ  
مثها ، مهردا از نسهر     بهرا   اجتمهالی، ااتاهاد  ی فرهنگهی دارد     سیاسی، ابیادتیییی سرنوهت 
رژژهم  ژها از نسهر فرهنگهی، مهردا آزادنهب       اا حاکم بهر خهود را انتخهاب کننهب    سیاسی آزادنب نس

هناسهاژی حهق    از نسر فرهنگهی ههامل  اژی حق  خاصی را تأسیس کننب. فرهنگی ژا نساا فرهنگی
ث فرهنگی ی حماژت از حق تماا افراد موت برآموزش ی منب  ی تقوژت میرا دست ژافتی ی بهره

هها    مسائل داخوی ی خهارجی مدر مقابهل اهبرت    در حوزة« اصل»امریزه، اژی  هود. میفرهنگ 
اسهت، ههم   « اصهل »توان گفت اژی مسئوه هم ژ   است. پس، می ژافته« حقوای»خارجی  هکل 

حها  ی آژنهبه، یجهه دیا تقوژهت     ژ  حق  هرچنب با نگاه به گذههته، یجهه ای ، ی بها نگهاه بهه      
 هود. می

مختوهف بهه بدهذ گذاههته ههود. در      لوهوا  ها   از دژبگاهتوانب  حق تیییی سرنوهت می
ا  است که اساسها  باژهب در حهوزة فوسهفة سیاسهی متهر         وهای ، حق تیییی سرنوهت مسئ درجة

دههب. چنهیی    است که به مسائل سیاسی، پاس  فوسهفی مهی   1ای  سیاسی دانشی درجة هود. فوسفة
 از چنهیی حقهی برخهوردار اسهت ژها خیهر        توانب به اژی سؤا  پاس  دهب که آژا انسان دانشی می

ا  میرفهی کهرد کهه     به هکل مشخص، انسان را به لنوان سوژه کانت فیوسو  لار ریهنگر ،
حهق تییهیی سرنوههت از دژهبگاه خها  خهود        /نفسه است. لوم حقهوق نیهز بهه اصهل     غاژت فی

از  سیاسهت داههته اسهت.    بردهاژی در حهوزة حق تیییی سرنوهت، همچنیی، کار /نگرد. اصل می
ق بهه ههکل خها ، در    اصهل/ حه  . اژی کرداهاره  1919توان به استناد یژوسون در  آن جموه، می

                                                                                                                        
هها مهماننهب اهبرت ی حهق  باههب.       طبق تیرژف، دانشی است که موضوع آن پبژهبه  ، first orderمدانش درجة ای    .1

دانشی است که موضوع آن دانش دژگر  باهب، هماننب فوسفة لوهم سیاسهت مژها      second orderمدانش درجة دیا 
 لوم سیاست مژا حقوق  است.حقوق  که موضولش خود 



 ها حق تعیین سرنوشت و حقوق ملت      1

 

اصهل/  آن است که به  هب  اژی کتابدر  خورد. اومول پیونب می بیب خارجی با دانش ریابط بیی
ههها ی  . طههر  ژهه  مسههئوه از دژههبگاه ا  بنگههرژم نارهههتهحههق تییههیی سرنوهههت از دژههبگاهی بی 

 انبازها  مختوف دستایردها  لومی ی لموی فرایانی دارد. چشم
کویهات ی مبهانی    ای  بهر  فاهل ها  کتاب بهه اژهی ههر  اسهت کهه       فالمنتق حاکم بر 

 در دههب، ی  داخوی ی خارجی حق تیییی سرنوهت را پوهش می بیب جنبة فال، دی مشتمل است
 مباحهذ  اصهوی  . مدهور ههود  مهی اژی مسئوه از دژبگاه اسالا ی دژگر مکاتد بررسهی   آخر فال

  امر  کهه در برخهی متهون    کتاب، تقسیم حق تیییی سرنوهت به دی بیب داخوی ی خارجی است
ا  که در ارجالات کتاب حاضر یجود دارد، آن اسهت کهه    نکته. دژگر نیز مبنا ارار گرفته است

مرسهوا نقهل    ةی به دویل متی درسی بهودن، کمتهر از ههیو    یژراژش بوده ه از مناب  همراه بااستفاد
ز اگانة کتاب بها جوسهات ژه  تهرا تناسهد دارد.       لنایژی پانزده او  مستقیم استفاده هبه است.

دانشگاه مفیب ی ی   سمتم ها متاویه ی تبیژی کتد لووا انسانی دانشگاه سازمانمسئوالن مدترا 
ی  صهمیمانه سااسهگزارا   ماهتفی میرمدمهب ،   سهیب  آاا  دکتر ، جنابب مدترا اژی متیاارزژ

 .منب هوا اساتیب ی دانشجوژان مدترا بهره امیب دارا از ارهاد


