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 Political سياسی

  
  عليرضا ثقفی خراسانی

  

  ھای مختلف حکومت جنبش مردمی و جناح
  :به ادامه گذشته

  : شرکت کوکا کوال-

شھد طرف ق. اين شرکت نيز به داشتن رابطه نزديک با اسرائيل مشھور است رارداد اين شرکت شرکت خوشگوار م

  )١٢. (و آستان قدس رضوی است

ن شرکت از اداره :  مديران شرکت کوکاکوال گفت يکی از" دانا بولدن"به گزارش خبرنگار مھر به نقل از تايمز،  اي

ه است  ھای خارجی آمريکا مجوز ئیکنترل دارا ران را گرفت ه اي ابه ب دن.........فروش کنسانتره نوش ين در بول  ھمچن

ال االنه  واکنش به خبر مجمع مطالبه مردمی مشھد درباره انتق ه ١۵٠س دی ب ق يک شرکت ايرلن زار دالر از طري  ھ

الی ئیتوانم درباره کشورھا من نمی به داليل خاصی: کوکاکوال نيز گفت ط م ا رواب م و ي ا صادرات داري ه آنھ  که ما ب

ا در آنجا کوکاکوال توليد می داريم و نمکنيم اظھ ه پس از انقالب اسالمی از. رنظر ک اکوال ک ران خارج  کوک ازار اي ب

ه   ازئیھا  با امضای قرارداد فرانشيز با شرکت١٩٩۴شده بود از سال  جمله خوشگوار مجددا وارد بازار ايران شد ک

رکت رکت ش ک ش ق ي ی از طري ای ايران سانتره ھ رکت کن دھا از ش ک و بع اکوالی آتالنتي ام کوک ه ن دی ب  ايرلن

Drogheda  محصوالت توليدی شرکت خوشگوار تحت ليسانس شرکت . کردند کوکاکوال را دريافت می شھد نوشابه

 :آمريکا در ايران کوکاکوالی

سانس شرکت  اسپرايت  نوشابه-٣ نوشابه فانتا -٢نوشابه کوکا کوال   -١ دی شرکت ساسان تحت لي محصوالت تولي

  :آمريکا کوالی پپسی

  )١٣. ( نوشابه ميراندا که بازار بزرگی درايران ومنطقه را تسخير کرده است-٢ نوشابه پپسی کوال -١

ال  بسيار می... داری ديگر مانند فرانسه، انگليس و آلمان و  از اين موارد در مورد کشورھای بزرگ سرمايه وان مث ت

دارد ن کشورھا ن ورد اي ا و اسرائيل را در م ران آن حساسيت امريک اره . آورد، چرا که دولت اي د اش واردی چن ه م ب

  :کنيم می

ول و ئي بخش اعظم بنزين وارداتی ايران توسط شرکت ريالينس، شرکت فرانسوی توتال، شرکت ھای سو-١ سی ويت

ه.مين می شودأ بريتيش پتروليوم تئیگلنکور و شرکت بريتانيا شتر محمول ده بي ه کنن دن بيم دز لن ه لوي ھای  شرکت بيم

ه ئیدر سال ھای گذشته وام ھا" بانک صادرات و واردات آمريکا"شود   گفته می.بنزين صادراتی به ايران است  را ب
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نس در  وام.  ميليون دالر در اختيار شرکت ريالينس قرار داده است٩٠٠ارزش تقريبی  ھای مشابھی به شرکت ريالي

د شد،٢٠١٠سال مالی  ر خارجه آمري  که در ماه اکتبر امسال آغاز خواھ ين رابطه  وزي ون در ودرھم انم کلينت ا خ ک

  )١۴. ( تير در سفر به ھند به اين شرکت اطمينان داد که تحريم بنزين ايران  فعال منتفی است٢٩

د ھا ماشين آرامی حتما به اين دليل که در اوج نا ه سوخت دارن از مبرمی ب ی ني ردم . ھای نقل و انتقال نيروھای امنيت م

  !!!.  ازی به سوخت ندارند کنند و ني ھم که با پای پياده راھپيمانی می

بازار   درصد٣٥سايپا : کنند مجموعه سايپا، انحصاری عينی بر بازار خودرواعمال می  به ھمراه"ايران خودرو" -٢

ا شرکت پس از آزاد شدن واردات.  درصد آنرا دراختيار دارد٥٥و ايران خودرو  ھای  در اين بخش، ايران خودرو ب

 ٢٠٠٦، يک ميليون و صد ھزار در سال ٢٠٠٤ھزار اتومبيل در سال  ٧٥٠:خارجی طرح ھمکاری مشترک ريخت

  . به فروش رفته است٢٠٠٨ميليون و دويست ھزار در سال  و يک

وژی  اين ھمکاری با قصد حفظ"ايران خودرو"برای  ه تکنول تيابی ب ام گرفت  برتريش در بازار و دس د انج ھای جدي

رای ه ب ردن کيفيت محصوالتش و اشاعه ک اال ب ينب ا ضروری است  ب ی آنھ ژو. الملل روه پ ال -گ ه از س يتروئن ک  س

د٦٠که  ( ٤٠٥ برای ساخت ١٩٩٢ ا ) شود می  درصد آن در داخل تولي ران خودرو ھمکاری صنعتی داشت ب ا اي ب

ا  ٣٠٧ و ٢٠٦ھای  توافقنامه برای مونتاژ اتومبيل: گام جديدی به جلو برداشت ٢٠٠١امضای قراردادی در مارس   ب

  .دود داخل در توليد آنھانقش مح

ران ) ايرانی آن تندر است نام(شرکت رنو نيز برای مونتاژ لوگان  ل اي يک شرکت مشترک با دو غول صنايع اتومبي

ه رنواست و٥١. آورد وجوده ب ق ب ام دارد متعل ارس ن و پ ايپا   درصد سھام اين شرکت که رن ران خودرو و س  ٤٩اي

  .درصد آنرا مشترکا در اختيار دارند

ھای امريکا و اروپا در آنھا مشغول به کار ھستند،  جالب آنجا است که صنايع نفت وگاز واتومبيل که بيشترين سرمايه

ی ا م م از آنھ ی ھ وق  و سودھای کالن داران حق ن طرف د واي رار دارن ار ق روی ک اظ ني ه لح رايط ب دترين ش د در ب برن

د مار وحشيانه نيروی کار در اين صنا يع نکردهبشرکشورھای غربی تا کنون کمترين اعتراضی به شرايط استث از . ان

وع است نامه جمله آنکه طی بخش در . ھای رسمی ھر گونه تشکل کارگری در اين صنايع، حتی انجمن اسالمی، ممن

شويق می حاليکه در ساير بخش ا ت ه کارفرم سته ب ه  ھا انجمن اسالمی واب شارھا ب دترين ف ن صنايع ب ا در اي شود، ام

د وارد شده وکمترين اعتراضی در اين بخشکارگران  ی باش ا نيروھای امنيت ارگران ب در . ھا کافی است تا سروکار ک

  . اين واحدھا نيروھای امنيتی تحت عنوان حراست دفتر و دستک رسمی وسيعی دارند

يش از  درصد ٩٠بايد در نظر بگيريم که صنايع نفت و گاز وخودرو که در انحصار کامل سرمايه ھای غربی است ب

اقتصاد ايران را تشکيل می دھد و معلوم نيست اگر يک حکومت طرفدار کامل غرب در ايران بر سر کار بود ديگر 

شه . چه کاری می توانست انجام دھد تا وفاداری خود را به غرب اثبات کند  اکم ھمي اح ح ا ھر دو جن در اين زمينه ھ

  .در وحدت کامل بوده و ھستند

سه علنیا، طيتانيندگان عضو حزب کارگر در مجلس عوام بريز نما ایکي٨٧ درماه بھمن-٣ ه پرسش و ی جل ه ب ، ک

دگان، پيپاسخ دولت و نما ساين ون م ارجیل داخليرام ا طرح موضوع جری و خ اده ي اختصاص دارد، ب وق الع ه ف م

ولي انگلی اس پید تين بانک لويسنگ رايیشو س به اتھام پ راون نخست وزي ای ب ر آن کشوردر يران، از گوردون ب

ولی اس بید تيبانک لو. ح خواستين مورد توضيا ه پ دام ب ول اق ا اعالم قب رايیشو ، ب جه نقض يران و در نتي ای ب

ا ميده انگاشتن تحريکا و ندين امريقوان انکیالملل ني بیھ ه ي در ای ب ورد، از پرداخت داوطلبان ه يک جرين م  ٣۵٠م

راين اقدام، اسناد و مدارک بانک يق امطاب. کا خبر داده بودي به امریون دالريليم شوده ي تحقیاد شده ب ق بازرسان گ
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ات ا د و در صورت اثب د ش شيخواھ ه بخ ولین موضوع ک ا  از پ روهیھ ه گ ور کمک ب ه منظ ده ب سته ش ا  ش  یھ

  .!! قرار خواھند گرفتیران بانک در معرض محاکمه قانونينگاه مدآده است، يمصرف رسه ست بيترور

ران حق  ليعنی آنکه اصل پو ردان اي دارد ودولتم شوئی از جانب نمايندگان پارلمان دولت فخيمه برای ايران اشکال ن

ستی شود دارند دارائی د صرف فعاليت ھای تروري ا نباي تند تنھ ه بفرس ار فخيم ه . ھای غارت شده ازايران را به دي ک

  .شود ناديده گرفت  البته آنھم تعبير خود رادارد و کشتن مخالفان را می

 بر خوردار شده، ی فرار از ورشکستگیا برايتاني دولت بریک کمک بزرگ مالي از ًراي که اخی اس بید تيبانک لو

ال يپذ ه در انتق ايلي م٣٠٠رفته است ک ه امري ایون دالر پولھ ا ايران ب ايک رده استیف وليا.  نقش ک ا، مطابق  ن پ ھ

دايورک واريوي در نیسسات صورؤ محسابکا، به يل شدن به دالر امرياطالعات موجود، پس از تبد  ءز و از آن مب

ال یگري دیبه مقصدھا دي در سراسر جھان انتق ه ان زارش. افت ا ھمچن گ اکيھ ه بین ح ر ي است ک ش از ده بانک معتب

الیھا اردھا دالر از حوالهيليران دست داشته و تا کنون موفق شده اند مي ای برايیشو  پولیجھان در اجرا ق ی م  متعل

  .ز کنندي مورد نظر واریل و به حسابھاي را تبدرانيبه ا

ه ۶١فروش . مليتی ھای خارجی و چند  فروش سھام کارخانه ھا ومعادن ايران به شرکت-۴ ران ب  درصد سھام مس اي

 ...ھا و معادن طال به بريتانيا و سوئدی

ه در  ئ ھستهۀ  پروندۀو اخيرا بازی موش و گربه در بار -۵ ه و ی و کشتار اخير مردمی ک وق اولي تظاھراتی آرام حق

ا   برای محکوم کردن دولت ايران گرفته میئیھر چند در ظاھر ژست ھا. ھای اجتماعی را خواستارند آزادی شود ام

ه مقامات  د ب در واقع ھيچ اقدام جدی در اين مورد صورت نگرفته است به عنوان مثال تنھا مدت زمان صدور روادي

 . اند ايرانی را طوالنی کرده

 سفيران خود را از آن کشور خارج ئیر حالی که در ھندوراس که مردم به گلوله بسته نشدند، تمام کشورھای اروپاد

ران خارج ١۵٠کردند اما در ايران بيش از  م سفير خود را از اي  نفر کشته شدند اما حتا يک کشور سرمايه داری ھ

دد مقامات . ود نياوردندوجه نکرد و حتا برای سفرھای ديپلماتيک ھم ھيچ محدوديتی ب ر آن حساب ھای متع عالوه ب

وظ است ردم و رعايت . ايرانی در اين کشورھا محف ا م ان ب ار حاکم ا رفت ن دولت ھ رای اي پس مشخص می شود ب

ران ئیھای جاری آنان را در رابطه با کشورھا حقوق بشر دارای اھميت چندانی نيست و چيز ديگری سياست  مانند اي

ته  ھای سرمايه ال اصلی اينجاست که اين حکومت تا کنون چه ضرری برای دولتؤس. ن می کندييتع داری غرب داش

  است؟

ارمیئیھمکاری واقعی با مردم، خودداری از فروش کاالھا ه ک ران ب رود   است که برای سرکوب و سانسور مردم اي

ان  که زندگی مردم عادی را آن چنان تحت فشار قرار می دھد که درکنائینه کاالھا ان از آن سيخته ام ر تورم افسار گ

ه کردن  می ه اصطالح ديپلماتيک، بلوک ات ب ا سفر مقام ران و ي ا دولت اي صادی ب برد و ھمچنين قطع ارتباطات اقت

  ... حساب ھای ميلياردی حاکمان و 

ه دولت ذارد ک ن سال ھای سرمايه اما آيا سودھای کالن می گ د؟ در اي ين کنن ان  داری چن واره حاکم ا ھم ران ھ ه چاي

ين WTOھای کم و کاست سياست گرا بی اصالح طلب و چه اصول ول را اجرا  و بانک جھانی و صندوق ب ی پ  ءالملل

د رده ان ده. ک سيار دي دمه ب سير ص ن م ی در اي زاران ايران د و ھ ا . ان ده وي ل ش سياری تعطي دی ب دھای تولي واح

ازار من خصوصی ه ب زرگ سرمايه سازی شده وسپس تعطيل گشته و ايران تبديل ب شورھای ب رای کاالھای ک اسبی ب

رصدھاھزار نفر بيکار وآواره شده اند ومليونھان. داری گشته است ا ني ار شده ت ار خودرا وفر مجبور به ترک دي ی ک

  .ی قرار دھندنزانتر در اختيار سر مايه ھای جھاار
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اح حکومت تمام اين مسايل در سه دھه ار ی اخير با ھمکاری ھر دو جن ه است و ب  جمھوری اسالمی صورت گرفت

  .اند ای که تمام مردم اين مسايل را با تمام وجود احساس کرده تمام اين اعمال بردوش مردم ما بوده است به گونه

کند نه تنھا با اين سابقه برای  حرکت متضاد ميان دو جناح که ھر يک برای داشتن سھمی بيشتر با ديگری مبارزه می

ن ھمکاری أرد بلکه مست چندانی ندامردم ما تفاو ا اي ه ب له اصلی شکستن آن ماشين سرکوبی است که در اين سه دھ

رمايه ام س ان نظ يع مي ادگرا وس ا بني ده استئیداری غرب ب اد ش ه ايج اد گرا. در منطق ی بني ان ئ ه آن چن ه ب  در منطق

ست اھرمی برای سرکوب مبارزات مردم منطقه تبديل شده است که به راحتی نمی ن م رد و اي ه ک ا آن مقابل له را أوان ب

  .کنند مردم ما درک می

تفاده میه آن گاه که مردم از تضاد ب ه  وجود آمده ميان جناح ھای قدرت برای سھم بيشتر اس دان خاطر است ک د ب کنن

یئی بنياد گراۀدر برابر قدرت منسجم و تقويت شد يع، ب ه  که يک ماشين سرکوب وس يچ گون دون ھ  رحم و خشن و ب

دوديتی ب ود آوردهه مح ی وج ا م د، تنھ ست ان د ب ان آن امي کاف مي ه ش وان ب ان . ت رای بي کاف ب ن ش ردم از اي و م

ل. کنند ھای خود استفاده می خواسته د خالف بعضی تحلي اح را نماين ه يک جن ا ک اۀھ شار پ ارگران واق ه و ئي ک ن جامع

دگیدانند، بايد گفت جناح ديگر را اقشار متوسط و يا نوليبرال می ين نماين اح چن ن دو جن ين   که ھيچ يک از اي ا و چن ھ

ی ھنگامی می. طرفدارانی ندارند اد ب ه يک نھ رد ک اح صحبت ک طرف  توان از نمايندگی وحمايت مردمی از يک جن

داقلی از آزادی ه ح ا آنک د وي ق کن ورد تحقي ن م ه در اي د آزادان وان در آن  بتوان ا بت د ت ته باش ود داش ی وج ای سياس ھ

دام  کسانی که چنين تحليل ھائی ارائه می. ر کرداظھارنظ ه ک ه ب ا تکي ار واطالعات خود را ب ه ام د ک د بگوين دھند باي

ا وجود دارد ؟ آنچه در  نھاد معتبر در داخل ارائه می رد در کج ا نظر ک دھند و يا آنکه آن حد اقل ھائی که بتوان اظھ

  . جھانی است که در برابر مردم قرار داردۀ سلط مورد حمايت نظامئیاين زمينه جريان دارد يک بنياد گرا

وده بسياری که از دوردستی بر آتش دارند نمی دی مواجه ب د دانند که مردم ما در سی سال گذشته با ارتجاع قدرتمن . ان

رون وسطا ستم ق ا يک سي ده استئیارتجاع قدرتمندی که از ھمکاری کل نظام سرمايه داری ب .  سرکوب ناشی ش

  . ھای شکنجه و سرکوب در ايران با ھيچ يک از کشورھای ديگر قابل مقايسه نيست شيوهھا و  عام قتل

د و  اکنون مردم ايران با آن شرايط وحشتناک تنھا راه اعتراض خود را در شکاف ميان اين حاکميت وحشتناک يافته ان

با ھيچ يک از کشورھای امريکای حاکميت خاص در اينجا . ای به آن توجه ندارند سفانه عدهأای است که مت لهأاين مس

ديدترين وجه برخورد شد، تجمعات ۀ با يک تظاھرات ساد. التين و يا بلوک شرق قابل مقايسه نيست اول ماه مه با ش

ده در ٢حداقل . آرام مردم با گلوله پاسخ داده شد ه خاطر صدمات ناشی از ١٨ زندانی دستگير ش دان و ب ر در زن  تي

درفتارھای خشن در زندان ک دام از خشونت ھای . شته شده ان يچ ک ا ھ يس در آن ب ه از جانب پل ار رفت ه ک خشونت ب

  .موجود در سی سال گذشته در کشورھای ديگر قابل مقايسه نيست

ان ه  بوده که مردم ما در سی سال گذشته دريافته اند و اکنون از اين شکاف بئیھا اين ھمه درس رای بي ده ب وجود آم

مند خواسته دھای خود ھوش تفاده می کنن رئیشعارھا. انه اس ائنی: " نظي ی خ شاندن "  ھاشمی حرف نزن در حقيقت ک

ی ه خوبی م ند بخشی از حاکميت به چالش با بخش ديگر است در حالی که مردم ھر دوبخش را ب شان از .شناس ن ن اي

ر است  ر شدهرو يک جناح در مبارزه با جناح ديگ کند مردم دنباله آن کس که گمان می. ھوشياری مردم است د، بھت ان

  .ھا بزند و با مردم صحبت کند و از ظن خود يار ديگران نشود سری به خيابان

  .اما مردم ما به نيروی خودشان حقشان را می گيرند

ه به ھمين جھت است که بسياری از روشنفکرانی که در سال رار گرفت ا ق ر  ھای اخير مورد انواع آزارھ اد ب د، اعتق ان

ه دراي اآن دارند ک رد و آن را ارتق د شرکت ک اری .  دادءن اعتراضات باي ان برکن ه ھم ردم ک ته ھای اصلی م خواس
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روی :  نوع پليس است٩ماشين سرکوبی که شامل حداقل . ماشين سرکوب است را مطرح کرد و، ني پاه، نوپ سيح، س ب

  ... و ئیويژه، نيروی انتظامی، پليس امنيت، اطالعات، اطالعات سپاه، پليس قضا

ان  گانه رسانه ھای دوگانه وگاه چند دبرخور ه آن ھای نظام جھانی سر مايه داری با مبارزات مردم ما بيانگر آن است ک

ا راه به ھيچ وجه تمايل به راديکاليزه شدن جنبش وگسترش خواسته دايت آن ب ھای  ھای مردمی ندارند بلکه خواھان ھ

  .ن شده ھستنديياز پيش تع

ن سه  کار تا نظام سرمايه طلب و محافظه از اصالحگرا  وجه مشترک نيروھای واپس ام اي ه تم داری جھانی آن است ک

ام وجود تالش می ا تم د وب ا  وجه از راديکاليزه شدن حرکت مردمی و باال رفتن خواسته ھای آن وحشت دارن د ب کنن

 ندارند ئی ميان مردم ما جادانند در زيرا ھم اينان وھم آنان می. ھای خود جلو راديکاليزه شدن جنبش را بگيرند سازش

  .ھای مردم فراتراز آن است که آنان بتوانند بر آورده کنند وخواسته

ام سلط ی نظ وق، يعن ه ف ه وج ادگراۀھر يک از س ه بني انی، و دو وج ار و اصالح محافظه(ئی جھ سعی در ) طلب ک

ز يک ۀنجا که نظام سلطو از آ. خود دارندۀ ھای مردم منطقه به شيو جلوگيری از راديکاليزه شدن خواسته انی ني  جھ

م جھت حرکت می دست نمی باشد، بخش ا و در تقويت آن ھ اح ھ ا يکی از جن د ھای مختلف آن ھر کدام ب اح . کنن جن

 چماق وسرکوب معتقد است، پاداش خود را با سکوت و يا اعتراضات کم رنگ ۀکار که ھم چنان به شيو ھای محافظه

ازار آزاد و ۀطلب پشتوان جناح اصالح. کند  و مدارھای پنھانی دريافت می جھانی، ھمراه با قرارۀنظام سلط  خود را ب

ده رسانه ا وع راه ب ی ھم ام سرمايه داری و  ھای پرسروصدای غرب رين نظ رق آھای بھشت ب رزرق و ب زادی ھای پ

اری و  اين جناح. نظام سرمايه داری می داند ده  ممکن است در انتھا حداکثر به برداشتن حجاب اجب د خوانن آزادی چن

وگيری "سودمحور"ھای مردم را محدود کند و از تعرض به اصل نظام   ھاليوودی خواستهۀو ھنرپيش  با تمام توان جل

 جھانی نيز از انتقال قدرت ۀنظام سلط.  اقتصادی متفاوتی ارائه نداده استۀ تا کنون ھيچ برنامًزيرا اساسا.خواھد کرد

افع او از يک جناح به جناح ديگر چندا را درھر دو صورت من د شد زي ن متضرر نشده و چندان ھم خوشحال نخواھ

درتش را در خدمت رنگی  رسانه. کند م بازی میئيکند يا بھتر بگو ھا حرکت می مين است، بلکه ميان جناحأت ھای پرق

ی رار م ردم ق شان دادن حرکت م ا رنگی ن ردن و ي ردن  ک شوش ک اھيم و مغ تن مف م ريخ ا در ھ ا ب د ت ان دھ رز مي م

ت ت حرک ردم و حرک ال م ای راديک ه  ھ ری آن را ب ه و رھب ان را گرفت ن جري سم اي د راديکالي ستی بتوان ای رفرمي ھ

ه اصل نظام سودمحور ضربه گونه ه ب ان و  ای ھدايت کند ک رآب و ن ه قراردادھای پ د ب ان بتوان م چن ای نخورد و ھ

  .ای اميدوار باشند سودھای افسانه

ام سلطهپاخه عی مردم بھای واق امروز خواسته ادگرا استه استقالل وآزادی از اين اتحاد نامقدس نظ ا بني انی ب  ئیی جھ

دای آزادی ه ن ديل شده است است که به قدرتی وحشتناک در سرکوب ھر گون ه تب ران و منطق ام . خواھی در اي و نظ

ادفانجھانی دريافته است که مۀ سلط وعی بني یراگ ع اقتصادی وسياسی او در وحدت با ن افع او را تئ ه من مين أ است ک

 مانند ايران، عربستان، عراق، افغانستان، امارات، پاکستان و حتا ترکيه ضرورت ئیتقويت و تثبيت حکومت ھا. کند

  . جھانی در منطقه استۀ سرمايۀتداوم سلط

  ھا زيرنويس

 

ا کوال در سال  به گزارش .- ١٢ ا ت١٩۶۶وب سايت رسمی دولت اسرائيل شرکت کوک ه درأ ب  سيس يک کارخان

ام مھمی را در راه م برداشت اسرائيل به تحريم اقتصادی اعراب عليه اسرائيل دھن کجی نمود وگ ن رژي  1..تثبيت اي
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رائيل درأاما ھيروزنامه رسمی يھوديان در آالب Southern Shofar به گزارش .2 اريخ  ت اقتصادی دولت اس  ٢٩ت

شتيبانيش از اسرائيل  نماينده برگزار شد از در يک ضيافت شام که در آتالنتا ١٩٩٧می  ه خاطرپ شرکت کوکا کوال ب

  . تقدير نمود١٩٨٠ تا ١٩۵۴درسالھای  در مقابل تحريم اقتصادی اعراب

http://www.bham.net/shofar/1997/0697/nbriefs.html).ط وال توس ا ک ه ب کوک ر ک رکت ميت يله ه ش وس

ارگرانش رای ک شتيبانی می شود ب شاجره اعراب و ( حمايت از اسرائيل  دوره ھای آموزشیآژانس يھود پ امل م ش

 http://www.meitar.org.il/news/news.htmرا برگزار ميکند) اسرائيل 

تغال٢٠٠٢ جوالی ١٩تاريخ  به گزارش روزنامه ھاآرتص در 5 ه منظور اش یزا  شرکت کوکا کوال ب رای ئ  ٧٠٠ ب

 .  ميکندءاقع در حيفا بناکارخانه ای را در شھرک کيريات گات و اسرائيلی

html.0226-news-boycott/uk.co.inminds.www://http 

وديش آژانس ي پیچند:به اسرائيل کمک نظامی می کند کوکا کوال .6 شار گزارشي دیھ ا انت ابورا ، ب ت يحما  ازیاس

سترده شركت ا گ ه صھیھ ان ب زرگ جھ رده برداشت یستيونيم صھيسم و رژيوني ب ده است يا در.  پ زارش آم ن گ

ابه سازیشركتھا سی نوش اكوال و پپ ادل ی كوك دام مع رايليم ٣/٢ ، ھر ك ایارد دالر در سال ب ق آرمانھ ن ي ای تحق

ر يفروش ساالنه ا كل % ۴/۵ رقم نيكنند كه ايآژانس كمك م شك یارد دالر ميلي م٧٠ن شركتھا كه بالغ ب ل يباشد را ت

  .دھد  یم

ارد دالر در يلي م٣/١ را به ارزش یار مدرنيبس کمپيوتریزات ي تجھًراياما نكته مھم آن است كه شركت كوكاكوال اخ

 .داده است  ار ارتش اسرائيل قرارياخت

   – motalebe.ir :٢٢٧٣: کد مطلب١٣٨٥ آبان ۶شنبه : خي تار- ١٣

   فروردين١٨روسيه، , ريا نووستی, خبرگزاری )١٣٨٨ تير ٢٩عصر ايران  (- ١٤
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