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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  )توفان(حزب کارايران
  ٢٠١٩ اپريل ١٩

  

  شوندسوزند و نابود میطبقاتی می  نيزو ميراث فرھنگیشھرھا 

  
   در پاريسکليسای نتردام

  
      صنعا در يمن        در عراقبغداد               در سوريه حلب

 

 یھا  مقامات و سازمانعيواکنش سر با ًدار شده است و ما فوراوجدان غرب بعد از آتش سوزی در پاريس جريحه

 .ايمرو شدهه  روبنتردامکليسای  ۀکشور فرانسه برای سانحھمدردی با و  یالملل نيب

 . خبر دادی نجات و بازسازی کمک به فرانسه برای خود برای از آمادگونسکوي

سف خواستار أ حادثه واکنش نشان داد و ضمن اظھار تني نسبت به ایتيئ با انتشار توکايمرا یجمھور سيمپ رئدونالد تر

 . کردفي را وحشتناک توصیسوز  آتشنياو ا.  آتش شدۀ از گسترش دامنیري جلوگینشان برا  آتشمورانأ میاقدام فور
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 . خواندیئالمان، نتردام را نماد فرھنگ اروپا مرکل صد اعظم خانم

 . دار کردحهيلمان را جرا نتردام قلب ملت بي مھیسوز لمان گفت آتشا ۀ خارجري ماس، وزکويھا

 و بر مي قرار دارسي در کنار پاریسوز  گفت که با حزن و اندوه به خاطر آتشیتيئ خان شھردار لندن در توصادق

  . کردديکأ تسي لندن و پاریشگي ھمیدوست

ھای عوامفريب فراخواندند که برای بازسازی کليسای نتردام کمکھای مالی در ممالک امپرياليستی مردم را توسط رسانه

  .آوری کنند تا اين کليسا بازسازی شودجمع

 را در شھرھایمردم لب از لب نگشودند تا کشتار صدھا ھزار نفر " انسانھای واال"کدام ازاين مقامات و  ولی ھيچ

محکوم خاست، که از آنھا شعله برمیدست امپرياليستھا ه ب ؛ کابل؛ صنعاا پالمير بغداد؛ حلب؛ۀب شديخرتتاريخی و 

، آثار تاريخی آنھا را تاختندنھا به ھويت ملی اين کشورھا عکس آ هب. بدھند کمک مالی برای بازسازی آنھا ۀو وعدکرده 

ھای نيويورک؛ پاريس و  و در موزه نابود ساخته و يا به سرقت بردند،ميراث فرھنگی بشريت متمدن بودندمتعلق به که 

  . لندن به تماشا گذاردند

حھای فرانسوی اعتراضی ندارد و کس در اين ممالک امپرياليستی نسبت به تجاوز عربستان سعودی به يمن با سال ھيچ

ی ھم کاسه جاشقخ اعالم کرد، فروش اسلحه به عربستان سعودی را نبايد با قتل ًآورد که آقای مکرون رسماياد نمیه ب

سوزد میمريکائی قرار دارد و ا و  بمباران بمبھای فرانسوی؛ انگليسامروز شھر تاريخی و قديمی صنعا در زير. کرد

  . سوختن نيز طبقاتی است.گرددسل کشی در يمن معذب نمیوجدان کسی از نولی 

آوری کمک مالی برانداز ايران واکنش نشان نداد و به جمعکس در اين ممالک امپرياليستی نسبت به سيل خانمان ھيچ

وختن س. عليه ايران؛ ارسال کمک به ايران مقدور نيستمريکا و اروپا ا ۀفرانخواند، زيرا به علت تحريمھای بربرمنشان

  .انگيزی است اخالق امپرياليستی اخالق نفرت.تر استيک کليسای فرانسوی از نابودی صدھا شھر ايرانی با اھميت

ھای آتش شعله ۀزبان خويش را قطع کرده و مرتب در مورد ۀارزش و عوامفريبانھای بیھای گروھی برنامهتمام رسانه

 آتش و بمب  لھيب در و صنعا حلب؛ ولی وقتی بغداد.ايان رسيده است توگوئی که جھان به پ،گوينددر پاريس سخن می

خواھان برکناری قلدرمنشانه  و کردندھای گروھی غرب تجاوز آشکار به حقوق ملل را توجيه میسوختند رسانهمی

کنند که به چه بھائی اين ممالک را کردند و می حساب می،ردَب، وقتی سيل ايران را میاسد بودندبشار  و  حسينصدام

   .توانند غارت کنندبھتر می

 آخرين خونريزی آنھا در حلب است ۀنشان. دھدفرانسه بوی تعفن و مرگ میاستعمار اروپا و از جمله سراپای استعمار 

. سر کار آوردکه زير بغل داعش را گرفته بودند تا حکومت مشروع بشار اسد را سرنگون کرده نوکران فرانسه را بر 

و ھا پايتخت تاريخی مسلمانان از دهبا عمر چند صد ساله يک کليسای غربی " ارزش"شويم که در اينجا متوجه می

نژادپرستی نھفته در غرب . باشدمیبيشتر است، با قدمتی چند ھزار ساله بشريت تاريخی که ميراث شھرھای خاورميانه 

  . استشوی مغزی مردم و  طبقاتی و شستۀمحصول جامع

داشتند و تدارک حمله به ھای داعش را بسيج کرده و برای قتل عام و تجاوز و آتش سوزی به سوريه گسيل وقتی گله

شده سرازير نبود، ولی اکنون پاريس غمگين است و قلب اروپا " دارھای جريحهوجدان" اين ھایشکديدند اايران را می

برخوردشان به حفظ آثار فرھنگی و ميراث بشريت نيز طبقاتی و . تبشردوستی آنھا نيز طبقاتی اس. رودمالش می

  . غارتگرانه است

 و ھمدستی مريکائی و فرانسوی؛ انگليساھا و بمبھای ياد آوريم که در آتش مينه نترادم آتش گرفت چه خوب است ب

يادشان ه گذر کرد و ب مزار آنھا توان برسوختند و خاکستر شدند و حتی نمیھا در اين عرصهلمانھا با آنھا ھزاران نفر ا
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خويش " آزاديخواھی و دموکراسی"را بر پرچم  تراود که آناز حقوق بشر امپرياليستی تنھا بوی خون می. گريست

  .ند تا با کشتار ملل به ريش حقوق بشر بخندند امين حقوق بشرأ تۀآنھا ھوادار نقض حقوق ملل به بھان  .اندننوشته

شرمی دانستيم و اگر از مرز بیمیو يمن گيری نترادم را محصول آه مردم سوريه ديم آتشما اگر به خرافات معتقد بو

  .نوشتسوزی نتردام را به پای مسلمانان فلسطينی میديديم که در يک نطق غرا آتشکرديم نتانياھو را میعبور می

جمھوری اسالمی نباشد که " سپاه پاسداران "سوزی  از کجا معلوم که عامل اين آتش،ھنوز ھم دير نشده است

  .اندامپرياليستھا و صھيونيستھای تروريست آنھا را تروريست ناميده

 گناه آن) لمان در دوران جمھوری وايمارامجلس "(رايشتاگ"ھا با آتش زدن نازی. آيداز چنته امپرياليسم ھمه چيز برمی

ای شگفتی نخواھد بود که امپرياليسم فرانسه بر را به گردن کمونيستھا گذاردند و کمونيست کشی را آغاز کردند و ج

خود را در آن بيابد و آتش نوينی برپا "  دشمنانۀآلود" دستان والن؛ؤ مس"تحقيقات"اساس مصالح سياسی روز در فردای 

  .کند

ای از درياست و برای حزب ما احساس  به دست فرانسه قطره و يمنسوزی نتردام در قياس با آتش زدن حلبآتش

  . کنددی با بورژوازی امپرياليستی فرانسه ايجاد نمیھمدر

  )توفان(حزب کارايران

  ١٣٩٨ ]حمل[ فروردين٢٧شنبه  سه
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