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  به گروه جوانان کمونيست ونزوئال حمله شد،
  گرايان مقصر اعالم شدند راست

 
بر و اکت٢١دقيقه بامداد روز  ٣٠ و ٢تازه فعاليت تبليغاتی خود را در ساعت  (JCV) نزوئالجوانان کمونيست و اعضای

. ھای ساختمان آن در کاراکاس اثابت کرد گوناگون پرتاب شد، و به نرده زا، از نقاط ھای آتش تمام کرده بودند که بمب

ھا ايجاد شده بود خاموش  ی آنئگردھما ه در اتاقن آتشی را کر داخل ساختمان نيز شدند، و فعاالزاھای مرگبا آتش ظاھراً 

 .ليس را مطلع کردندونشانی و پ آتش ھا مقامات آن. کسی مجروح نشد. کردند

شبه . مجلس ملی، صورت گرفت  جوان، سوسياليست و کاريزماتيکۀسه ھفته پس از قتل رابرت ِسرا، يک نمايند حمله

 .قصد دست داشتند ی در آن سوءئيابنظاميان کلم

ھم مقر جوانان کمونيست  زا قرار گفت و در بخش آرتيگاس کاراکاس قرار دارد، ھای آتش که ھدف حمله بمب ساختمان

 .ونزوئال است  محلی حزب کمونيستۀونزوئال و ھم محل دفاتر شعب

ھارچوب اين عمل در چ«: گويد می ای صادر کرد که  ملی جوانان کمونيست ونزوئال بيانيهئیروز، کميسيون اجرا ھمان

نظاميان خدمتگزار راست افراطی،  دست مزدوران و شبه امسال بهبروريخشونت تحميل شده توسط فاشيسم که از ف

 جون تا بروریکه از ف انی استباشاره به اعتراضات خيا» .برده شده است، صورت گرفت امپرياليسم پيش ھوادار

جمھور  ب تأمين شدۀ مخالف دولت سوسيالست رئيسخو  توسط جوانان راستگرای بسيار آماده و از نظر مالی٢٠١۴

 . نفر کشته شدند۴٣حدود ]اعتراضات طی اين. [مادورو ادامه داشت

 ». انقالبی ونزوئال استئیزدن به ترور و سعی در دلسرد کردن جنبش دانشجو ھا دقيقاً دامن  آنۀانگيز«

جوانان کمونيست ونزوئال   ملیئیدر ھمان روز، ھيأت سياسی حزب کمونيست ونزوئال با کميسيون اجرا ھمچنين

دی است بر ھشدارھای مکرر ئيتأ«حمله : گويد آن می صادر کرد که بخشی از» ياداشت رسمی«مالقات کرد و يک 

کردن، و  دلسرد برای ترساندن،ھای راست  ترين بخش گيری يک نقشه توسط ارتجاعی شکل رھبران کمونيست نسبت به

  تحقيق و روشن کردن سريع اين عمل، و مشخص« ھيأت سياسی خواھان» .زدن به نيروھای جنبش انقالبی مردم ضربه

 .شد» فکری آن و مجازات کردن مسؤولين مادی و

ندگان انقالبی، ونزوئال، و ديگر رزم حزب کمونيست ونزوئال، جوانان کمونيست«پايان، ھيأت سياسی ھشدار داد  در

 ».رزمند قاطعانه می رات و ژرفش آن،ييبرای دفاع از روند تغ
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او گفت . محکوم کنند را خواست آن» از نيروھای سياسی اين کشور«مادور ھم حمله را محکوم کرد و ھم  جمھور رئيس

ارنستو » .رد کندشود، وا ومرج منتھی می که به ھرج طرح اين است که کشور ما را به يک فضای درگيری و نفرت«

 .کرد ھای ونزوئال اعالم سوسياليست متحد ونزوئال، ھمبستگی حزب خود را با کمونيست گاس، معاون رھبر حزب ويله

کمونيست شيلی، اسپانيا، يونان،  ھای ھمبستگی از احزاب کمونيست ونزوئال و جوانان کمونيست ونزوئال، پيام حزب

» بيزاری و خشم« در پيام خود اظھار امريکا ۀکمونيست اياالت متحد حزب. مکزيک، و اياالت متحده دريافت کردند

کشور ما، برای ديوسازی   درئیھا افراد و سازمان« اظھار نگرانی کرد که امريکا ۀکمونيست اياالت متحد حزب. نمود

ر رژيم، ييھا و ايجاد تغثباتی در اين کشور با نظر به تسھيل بی ھای نيمکره، از جنبش بوليواری در ونزوئال و ديگر ملت

 ».کنند می فعاليت

  ».ھا ھستيم  اين فعاليتۀما خواھان توقف ھم«: نامه افزود

   :منبع
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