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  حقوقدان -اميرفيض

درمورد نسل خود  راديو مھرايران که گفته ميشود  زيرنظر اعليحضرت اداره ميشود  دربرنامه اخير
ی مناسبت ن درادبيات مبارزه از چه زمان وآ سوخته واينکه اين واژه به چه معنائی است وکم وکيف حضور

   .است گفتگوئی داشت که اعليحضرت ھم مطالبی را درپاسخ به پرسش باال بيان داشتند

يد بلکه ابھاماتی حق مطلب نه تنھا مستند به  معنا ادا نگرد مد کهآخربرنامه چنين بتصورآ، دردرمجموع
   .، مزيد گرديدبه موضوع مورد بحث ھم 

  تاريخچه تولد نسل سوخته

درنھايت  وطرف اتھام و موضوع نسلبرای اولين بار ١٣۶٩مدارک سنگرھا نشان ميدھد که درسال 
   .عليحضرت مطرح شدن ازسوی اآخته بودن وس

به خاطر < :ذشته ايران فرمودندنفری) درابطه با مسائل گ ١٢،٠٠٠جمعيت نجلس (آ درگردھمائی درلوس
  >نھا ھستمآميليون ايرانی سوختند ومنھم يکی از ۴٠نفر  ۴٠

<عدم رضايت  -> <نسلی که خرده شيشه دارد ->ازنسل گذشته دل پری دارمدرمراحل بعدی ھم عبارات <
   .> ازادبيات خاص ايشان استازنسل گذشته

  سرزمين سوخته

 جای روشنی درادبيات زمان جنگ داشته است و سرزمين سوختهه اسناد مبارزه نشان ميدھد که واژ
   .شاتشان درجھت نشان دادن پايداری درحفظ ايران ازاين واژه استفاده کرده انديشاھنشاه ھم درفرما

مريکائی جمھوری اسالمی وپيوند ھمکاری آن که ازمخالفين يدھمچين اين سند ھم وجود دارد که مايکل ل
حمله نظامی به ايران رادارد ازدولت کشورش خواست که < اسالمیمخالف جمھوری با بخشی ازايرانيان 

سوی ايرانيان  ومتاسفانه ھيچ اعتراض جدی از  انجام شود >به قيمت برجای ماندن سرزمين سوخته
 نآمريکائی راگرفت وھم نوکری آنسبت به اين گستاخی بی حد مشاھده نشد چراکه نميشود ھم پول 

  .درمقابل چنين گستاخی ھا به اعتراض رفتکشورراداشت وھم 

   .خته يعنی سرزمينی که ديگرقابل استفاده نباشدسرزمين سو 

  امـــــا بحث نسل 
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ن است نه اعتراض به استعاره ھای اعليحضرت نسبت به آانحصارا متوجه نسل ومعنای  ،بحث حاضر
   .مده استآن اعتراضات وناموجه بودن نظراتشان درسنگرھا آچراکه مفصل  ،نسل

 ب است ورساگرپشت در َ س                            َ ، دررابطه با فرد وقرابت ون  . نسل، يک واحد مشخص ازيک ملت نيستنسل
 >نسب نامهن مشخصات را <آن معلوم ومشخص باشد آواگرمراتب پيوستگی  ،ن ميباشدآپشت ويا قطع 
نرا نسل منقطع آواکرسلسله قرابت بوسيله اشخاص وعلت خاص قطع شود  ،نده ميدانمويا شجره نا

   .مينامند

ينده را نميتوان درسيرحيات يک ملت بکاربرد زيرا درھرلحظه ای که آ اصطالح نسل گذشته وکنونی و
عوامل ديگرمانع است که تقسيم فرھنگی وقاصد اين تقسيم بندی باشيم اختالط عظيم مردم ازنظرسنی و

   .اشته باشدحقيقی د صورت ،سلبندی ن

 وويھوديان  ،نسل يک پارچه وغيرقابل تقسيم است  ازباب مثال  اعراب مسيحی خود راازنسل اسماعيل
، نسل پيامبرراازطريق علی وفاطمه وشيعياننسل اسحاق برادراسماعيل ميدانند از  ار خودمسلمانان 

ويھوديان ومسلمانان مشخص ومعلوم است  واين ميرساند که مبنای نسل درنزد اعراب مسيحی  ميدانند 
   .وقابل تفکيک نيست  است کلی ،ری نسل      ّ لذا تس  

وقتی گفته ميشود نسل گذشته معلوم نيست که ازچه زمانی نسل گذشته شروع شده وبه چه  زمانی ختم 
   .ينده وکنونیآميشود و ھمچنين است اصطالح نسل ويا نسلھای 

 يکصد سال قبل  زن است که انھا ايآا معيارگرفته اند وفرض برخی ازمحققين يک زمان يکصد ساله ر
وھمان است که بصورت واحد تاريخی حيات يک ملت تحت عنوان قرن بکارگرفته  ،کسی زنده نمانده است

   .ميشود

معياريکصد سال ويا يک قرن برای نشان دادن سن يک ملت ممکن است درست باشد ولی برای نسل 
 ديگر داب ورسوم وآا جنبه مادی ندارد بلکه جنبه ھای فرھنگی ومنش وزيرا نسل تنھ ،نادرست است

ست جنبه نچه که مھم اآو مسائل معنوی ھم دارد که ھمچنان دراستمرارنسل جريان خود را حفظ ميکند
   .ن که جسم استآمعنوی نسل است نه مادی 

  جايگاه نسل درتصرفات انسان 

وردھای انسانی موقعيت عنوانی خودراحفظ کرده آ، درسيرحيات انسانھا نقشی ندارد برعکس درفراگرنسل
مانند عنوان نسل چھارم  ؛است  مانند نسل ماشين ھای بخار ونسل موتورھا بنزينی ويا مصنوعات بشری

   .که به تلفن ھای دستی اخيرداده شده است

   اصطالح نسل كشي 

نست که حکومت يک کشوری با آزاصطالحات حقوق بين المللی است وبه معنای ، ااصطالح نسل کشی
وامروز ازمصاديق جنايت برضد  برنامه ريزی قصد ازبين بردن اقليتی ازمردم کشورش راداشته باشد 

  .بشريت است
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بعد ازجنگ بين الملل اول که درکشورعثمانی تحت حکومت کمال پاشا  >نسل کشی ارامنه<صطالح ا
ه يافت که دولت عثمانی بابرنامه خاصی به قصد پايان نن جھت عنوان نسل کشی ارامآصورت گرفت  از
   .نھا پراختآارامنه درخاک عثمانی به قتل عام ١،٧۵٠،٠٠٠دادن به حضور

  توجه اتهام به نسل 

 از .تاچه رسد به نسل نميتوان متوجه يک گروه نامحدود ونامشخص دانستھيچ نوع اتھامی رااساسا 
ازنسل گذشته گله دارم> يانسل گذشته سوخته است  يانسل گذشته خيانت کرده < :باب مثال نميتوان گفت

  .زيرا نسل گذشته ويا حتی نسل حاضرمشخص نيست ونه شخصيت حقوقی است ونه شخصت طبيعی ،است

****  

نرا آ ازجاويد ايران درخواست ميکنم درصورت امکان مطلب باال رابرای راديو مھرايران ارسال وانتشار
  خواستارگردد 

  ام اميرفيض بااحتر                                                                                   

  

   

   

  

  

            

     

 


