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 اعالم کردن صنعت ی پس از ملیويست ومنتخب مردم بولياليس جمهورسوسياوو مورالس رئ
 یالم داشته است که ضرور خود اعی های از سخنرانیکی، اکنون در یوينفت و گاز بول

  .ل شودی تبدیوي در بولیک منبع تجارینده به ین در آياه کوکائياست تا گ
 یه گذاریده است که با سرماين توافق رسیرا با دولت چاوز در ونزوئال به اي اخیويدولت بول

ن محصول را به ی، ایوين در بوليد محصول کوکائي ونزوئال در بخش تولیون دالريليک می
  .ل کنندی تبدی پزشک- ی صنعتیرده افرآو
ن ي در سه هفته گذشته دستور داد تا کشت و برداشت کوکائیويست بولياليس جمهور سوسيرئ

ان ماه یتا پا.  ابدیا گسترش يال، کاراکاس رسرور و آلتوبني پی کارانائو، تایالت هایدر ا
ن رابطه با یمه ها در ا انجام خواهد گرفت تا ادامه برنایراتيي در قانون مربوطه تغیجار

 یوين در بوليب کاشت و برداشت محصول کوکائين ترتیبد.  انجام شودیشتريسهولت ب
 خود را از ین حال نگرانيدولت اوو مورالس در ع.  به خود خواهد گرفتی قانونیابعاد

ن حال ي است که در عیهیبد.  کندین برنامه را پنهان نمیان از ايامکان سوءاستفاده قاچاقچ
تمام کوشش دولت . ن منظور شودي کوکائیه تجارت مواد سميز بر علي نین سختيد قوانیاب

ست ممنوعه موجود در سازمان ملل خارج ين را از لين است که محصول کوکائیاوومورالس ا
  .کند
و ونزوئال  یويان بولي خود را از توافق نامه مذکور که می نگرانیويکا در بولیر آمريسف

ز يس ني مورالیاست جمهوریف ري در مراسم تحلیاو حت. منعقد شده است را اعالم کرده است
کا از اوو مورالس تقاضا مالقات و مذاکره در رابطه با توافقنامه یر آمريسف. ب بوده استیغا
 ونزوئال، کوبا در امور ی است که کشور هایکا مدعیآمر.  ونزوئال داشته است-کیويبول
  . کنندی دخالت میوي بولیلداخ

 یوين بولي مابیاپاس اعالم کرد که ظاهرا توافقنامه هاير خود در چي اخیس در سخنرانيمورال
 ی میويمردم بول. ستي ها نیکائیند آمریژه با ونزوئال خوشآی دوست، بویگر کشور هایو د

ا دانشجو یست ی تور مبدل و با نامیکا با لباسهای آمریان و ماموران مخفيپرسند که چرا نظام
 آزاد و یه ملت هايکا روشن است و آن توطئه بر علی شوند؟ موضع آمری میويوارد بول
 دوست ما ی از طرف کشورهایچ دخالتي کنم که هیمن رسما اعالم م.  باشدیمبارز م

مانه ي و صمی انقالبی هایرد و تنها همکاري گی ما انجام نمیا کوبا در امور داخلیونزوئال و 
! خته استي ها را برانگیکائی آمری نامبرده است که نگرانین دولت ها و مردم کشور هايماب

. مي کنیم صنعت نفت و گاز خود را مليت و لطف مردم و دولت ونزوئال توانستیما با حما
گر کشور ی به همراه دی سوادینه مبارزه با بيز در زمي ارجمند کوبا نیکشور دوست و رهبر

ما .  رسانندی میاری یويس، دانمارک، و هلند به مردم بوليکانادا، سوئ دوست از جمله یها
  ».دی خود بر گردی ها به خانه هایکائی آمر-نيزنده باد محصول کوکائ«م ي کنیاعالم م

  


