
 قرنها  خینوتردام تار یسایکل خیارت ...فرانسهکلیسای نوتردام سوزی در  آتش

 یو  تجاوز جنس تیبشر بر یو ستمگر تیقتل و جنا ت،یحیمذهب مس یالیاست

 !به کودکان و زنان است
 

گسترده  یسوز دچار آتش( ۵۹۲۱ نیفرورد ۹۲) ۹۱۵۲ لیآور ۵۱نوتردام  در  یسایکل ساختمان

 نیعلت ا. از سقف آن بود یو بخش سایکل یبرج مخروط زشیاز ر یها حاک گزارش نیاول. شد

 میترم یبرا سایکل یبه بازساز یسوز آتش نیاما ممکن است ا نشده استحادثه هنوز مشخص 

 .از ساختمان مربوط بوده باشد یبخشو ترک خوردن  زشیر

 

 . بر جهان است تیحیمساستبدادی مذهب  یو حکمران یالیاست خینوتردام تار یسایکل خیتار

 یمعمار یخیتار یها ها و دوره از سبک یکیکه  کیگوت یاز سبک معمار سایکل نیساخت ا یبرا

 تیحیو  مس سایاست که همواره در خدمت کل یسبک مذهب کیسبک،  نیا. است، استفاده شده است

 یالدیقرار دارد تا قبل از قرن چهارم م سایکل نیاکنون ا که هم یدر محل. بوده است یمذهب

 نیا. آن معبد را گرفت یبزرگ جا ییسایدر قرن چهارم کل. داشته استوجود  یحیمس ریغ یمعبد

باال رفت و  یطور ناگهان به سیپار تیدر آن زمان جمع یبود ول یساختمان تا قرن دوازدهم بر جا

را خراب کرده و در سال  یساختمان قبل بیتتر نیبد. را بزرگ گردانند سایگرفته شد تا کل میتصم

و در  دیدو قرن طول کش باًیشروع شد که ساختن آن تقر دیساختمان جد یالدیم ۵۵۲۹

 .دیرس انیبه پا یالدیم۵۹۳۱

ی سایکل باألخصمذهب و سیاه استبداد  یالیدر فرهنگ جهان دوران است کیگوتمعماری  دورٔه

 یسایاست که شامل کل ییسایکل ازجمله نوتردامجامع  یسایکل. است  بر جوامع بوده ،مسحیت



 اجالس یبرگزار قیاست که در آن از طر یمرکزو اسقف  کی استیو ر ییتحت فرمانروا کیکاتول

 .هست کیدر خدمت مذهب کاتول

 .کند یم ادیزده  عنوان هنر فالکت از آن به تهیالریف

. دینوتردام هست توجه کنو تاق خارجی  بام نمای که در اطراف  ییها طانیشهای  مجسمه عکس به

 یو خدا یاله یرویرا که به ن یآنان ها سالگرفتند و  یکه چگونه مردم را از سر جهل به باز

 ایدر آتش سوزاندند  و با برچسب زدن به ارتباط به شیطان نداشتند  یاعتقاد کیو کاتول تیحیمس

 !سر زدند نیوتیگتوسط 

 

جنگ و تجاوز را در سراسر جهان به  تیحیمسکه تحت نام خدا و  یدرزمان ها قرن یط حال نیدرع

نفر از فرودستان  ها ونیلیم کنند یم نیچن سمیراه انداختند و همچنان تحت نام مبارزه با ترور

که کشورشان را با امپریالیستی -داری سرمایه یشده و به همان کشورها در دربهو  خانمانیجهان ب

 نیننگ خیتار ها قرنبا  تیحیمس یسایکل خیتار. شوند یمپناهنده  کنند، یمبمب و توپ و تانک نابود 

 هیو کل  سایکل نیا خیبه هزاران هزار نفر از کودکان و زنان رقم خورده است، تار یتجاوز جنس

و    سمیفئودال ،یدار بردهبا نظام  یو همدست یو قتل و تجاوز و بردگ یستمگر خیتار ساهایکل

ظام و منافذ ن کریدروپ هیاز کل  که یدرحالو . است یجهان یستیالیامپر-یدار هیامروزه نظام سرما

و میلیوننها نفر از فرودستان در سراسر  چکد یمخون  یجهان یستیالیامپر-یدار هیسرما یضد بشر

یک  از  شی، بردیمیم ینفر از گرسنگ کی هیهر ثاندر حال حاضر در )میرند جهان از بی غذایی می

 یغذا نینفر در زم ۲در هر نفر  ۵است که  یبدان معن نیا. برند یرنج م ینفر از گرسنگ اردیلیم 



طبق آمار و تخمین سازمان ملل متحد تنها در . کند ینم افتیسالم در یزندگادامه  یبرا یکاف

که از استثمار کارگران و فرودستان  ییها پولو  (!اند مرده ینفر از گرسنگ ونیلیم ۹۲   ،۹۱۵۱سال 

 یبرا ازجمله ،شود یمادامه نظم حاکم بر جهان صرف  یتحت کنترلشان برا یکشورهابیصدای 

 یخیتارو قتل و تجاوز جنسی  تیهمچون نوتردام که نهاد جهل و توهم و جنا ییها ساختمان میترم

 . ندینما یماست صرف 

امانوئل و  ستیترامپ فاش ازجملهجهان  یکشورها یجمهورها سیرئکمان و اکه همه ح ستین خودیب

فاجعه  کی عنوان بهاین نهاد ستمگر مذهبی نوتردام  یسوز از آتش (رئیس جمهور فرانسه)مکرون

 شرکت (آوریل ۵۲ )فروردین ۹۲در ز این آتش سوزی ا؛ و یک روز بعد برند یمنام ملی و جهانی 

 ۲۱شامل  LVMHگروه  وابسته به -Louis Vuitton)وتان لوئیامپریالیستی -داری سرمایه

های  ی از جمله کیفدست عیو صنا یشیمد، عطر، لوازم آراو در صنعت شراب سازسی،  خانه لوکس

 ۲۲معدل  تقریباچیزی )یورو میلیون ۲۱اعالم نمود که ( اری نموده استذگ گرانقیت زنانه سرمایه

   .کند رای بازسازی کلیسای نوتردام کمک میب( میلیون دالر

 های انقالبی سنتز نوین کمونیسم در ایران  گروه کمونیست

  ۹۱۵۲آوریل  ۵۲برابر با  ۵۹۲۱فروردین  ۹۲، شنبه سه

 

 



 
 نمایی از ساختمان نوتردام

 نوتردام به لینک زیر مراجعه کنیدخارجی های تصب شده بر بام  برای بهتر دیدن مجسمه های شیطان

lid=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Notre_Dame_de_Paris_DSC_0846w.jpg?fbc

IwAR1Dp5ouaqydo5xRw9FMlUei5QsxCCyIfw2YZiEtw_WwLxuKKtTG21bJQxM 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Notre_Dame_de_Paris_DSC_0846w.jpg?fbclid=IwAR1Dp5ouaqydo5xRw9FMlUei5QsxCCyIfw2YZiEtw_WwLxuKKtTG21bJQxM
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Notre_Dame_de_Paris_DSC_0846w.jpg?fbclid=IwAR1Dp5ouaqydo5xRw9FMlUei5QsxCCyIfw2YZiEtw_WwLxuKKtTG21bJQxM


 

 سوزی نمای نوتردام در حال آتش

 

 

 



  ۹۱۱۹در زمان تجاوز ارتش آمریکا به عراق در سال و قتل و جنایت ویرانی عراق 

 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 نمای ویرانی در جنگ امپریالیستها و مرتجعین منطقه در سوریه 

 



 

 

 

 



 نمای ویرانی در شهر موصل عراق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



با قحطی  هیهمسا یو کشورها یسومال ،یسودان جنوب من،ی ه،یجریدر نتنها نفر  ونیلیم۹۱از  شیب

 .مواجه هستندو گرسنگی 

 

 


