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 Reports  گزارشھا

 
  يونگه ولت

   اينا سمبدنر:سندهينو
  نسترن نصرتی: فرستنده

  ٢٠٢٢ سپتمبر ٢٨

 !سوزاند اين خوک کثيف را بايد در اتاق گاز 
  حزب کارگر عليه کوربين

در تاريخ سياسی بريتانيا را در مورد مبارزات » بزرگترين افشاگری«الجزيره : صرف نظر از ضرر و زيان آن

  .انتخاباتی عليه رھبر سابق حزب کارگر را به نام خود ثبت کرده است

 
ی بوده است که جناح راست حزب کارگر بريتانيا عليه جرمی ئيزی يکی از قوی ترين سالح ھااتھامات يھودی ست

  .کوربين، رھبر سابق جناح چپ در زمان برکناری وی استفاده کرده است

  . يونگه ولت نيز مورد توجه قرار گرفتۀاين واقعيت دو سال پيش در روزنام

دستش رسيده ه ب» بزرگترين افشاگری در تاريخ سياسی بريتانيا«نون  خبری پان عربی الجزيره ادعا می کند که اکۀشبک

است و در مستندی اين کمپين را توصيف می کند که سال ھاست اين کمپين با استفاده از اسناد متعدد داخلی حزبی، داده 

شده که گزارش الجزيره در يک مستند سه قسمتی تھيه .  می شودءھای شبکه ھای اجتماعی و داده ھای مخفی اجرا

  .آخرين قسمت آن قرار بود عصر دوشنبه پخش شود

 تا ١٩٩٨ای از سال ھای   گيگابايت مطلب و داده ھای ديجيتالی جمع آوری شده است و شامل دوره۵٠٠در مجموع 

  . می شود٢٠٢١

ين حزب  جناح چپ اۀ رھبر سوسيال دموکرات ھای بريتانيا و يکی از نمايندگان برجست٢٠٢٠ تا ٢٠١۵کوربين از سال 

  .بود –خالف رھبر فعلی کاير استارمر –
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پرچم : تفاوت آنھا در کنفرانس کارگری که از روز يکشنبه در ليورپول در حال برگزاری است، دوباره خود را نشان داد

رای ب برای ايجاد حال و ھوای ھمه با ھم، آنھم» خدايا پادشاه را حفظ کن«ن و آواز و سالۀزمين افتخار بر ملکه در پس

  !اولين بار در تاريخ حزب

 .است» غير ضروری«و » بسيار بسيار عجيب«به نظر او اين فضا سازی : سی گفت بی کوربين روز يکشنبه به بی

چگونه مقامات در يک کارزار بی رحمانه برای از بين «ھمانطور که الجزيره خالصه می کند، داده ھا نشان می دھد 

ت وزيری بريتانيا، اعضای خود را مجبور به سکوت، به حاشيه رانده و اخراج بردن شانس جرمی کوربين برای نخس

  ».کردند

در داخل حزب کارگر ديده است، و حرفی ھای » وحشتناک«ول تحقيقات حزبی است و چيزھای ؤحليمه خان، که مس

  .زيادی برای گفتن دارد

ن حزب را به دليل اتھامات يھودستيزی کنار در مقام خود او يکی از اعضای قديمی و مس: و او احساس گناه می کند

حليمه خان جلسه .  قلبی شد و درگذشتۀاين عضو اخراج شده مدت کوتاھی پس از برکناری اش دچار حمل. گذاشته بود

 یو ۀکردند و دربار آورد که افرادی از دستگاه حزب در مورد درگذشت اين عضو حزب صحبت می ای را به ياد می

  .شوخی کردند

  .و کل اتاق از خنده منفجر شد» ببين، ما االن قاتل يھودستيزيم«:  مقامات ارشد گفتيکی از

جوی صفحات خصوصی فيس بوک و ساير حساب ھای رسانه ھای اجتماعی برای يافتن مطالب  و  آنھا جستۀوظيف

  . فلسطين استۀبود که در ترجمه به معنای کلم» يھود ستيز«

  . مخفيانه نبوده استسطح کمپين ضد کوربين فقط در اين مورد

من چيزی «:  داخلی اظھار داشتۀفرانسس فولر، رئيس وقت ادار-، کلر٢٠١٧در يک مکالمه در واتس اپ در سال 

  ».را با چاقو بزنم) کوربين(نمانده که او 

تريسی آلن که برای دبيرکل وقت حزب، ايين مک نيکول کار می کرد، به او ھشدار داد که ممکن است اقدامات 

  ».ارزشش را دارد«: پاسخ فولر. اطی در پی داشته باشدانضب

  .کردند، از اين انزجار فراتر رفت حمالتی که اعضای حزب يھودی که از کوربين حمايت می

کند که  يک پيام صوتی پخش می، (JVL) به عنوان مثال، جنی منسون، معاون زيرگروه صدای يھوديان برای اين جمع

  »بايد در اتاق گاز سوزانده شود«خواند که  می» خوک متعفن«و » سگ نازی لعنتی«کوربين را 

در اين مستند يادآوری می کند، گروه ضد صھيونيستی به دليل نياز  JVL ھمانطور که نائومی ويمبورن ادريسی، رئيس

  .در رسانه ھا تشکيل شد» شيطان سازی و سوء استفاده«به مقاومت در برابر افزايش 

  .دريسی، يھوديان زيادی در ميان حاميان کوربين وجود داشتندا- ويمبورنۀبه گفت: و

کند و به او  داند کجا زندگی می کرد می نی تھديدآميزی از مردی دريافت کرد که ادعا میولفيھای ت او ھمچنين تماس

  .خواھد نشاند» روی صندلی چرخدار«گفت او را  می

ًقبال مبارزات حزبی داخلی عليه کوربين را فاش کرده  ٢٠٢٠در سال » لو رفتن اسناد داخلی حزب کارگر«حتی اگر 

دھد که سياستمداران تا چه حد مايلند تا دست  ھای شخصی نشان می ھا و داده باشد، اسناد الجزيره به طور جامع با حساب

  .از سرکشی خود بردارند

و ھرگز با پيروزی انتخاباتی استارمر از شر بزرگترين دشمنان خود خالص شده است، فقط می توان اميدوار بود که ا

  .پاداش نگيرد
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. کند  مبارزات حزبی داخلی عليه کوربين را فاش می٢٠٢٠در سال » افشاگری داخلی حزب کارگر«که  با وجود اين

اسناد الجزيره را به طور جامع با توضيحات و داده ھای شخصی نشان می دھد، سياستمداران تا چه حد حاضرند پيش 

  .ن اھداف خود رقبای خود را نابود کنندبروند تا برای رسيد

استارمر از شر بزرگترين دشمنان خود خالص شده است، فقط می توان اميدوار بود که او ھرگز با پيروزی انتخاباتی 

  .پاداش مثبتی نگيرد
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