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فرامرز اصغری

عرصه سیاس��ی آمریکا به میدان نبرد بر سر قدرت 
مبدل ش��ده است بگونه ای که دیگر سخن از تقابل 
میان بایدن و ترامپ نیس��ت بلکه از یک س��و نبرد 
میان جمهوریخواهان و دموکرات ها شده است و از 
سوی دیگر ساختار لیبرال سرمایه داری برای حفظ 
ق��درت در مقابل مخالفانش قرار گرفته اس��ت. در 
این میان نکته قاب��ل توجه رویکرد دوموکرات های 
کنگره مبنی بر اس��تیضاح و یا کناره گیری ترامپ 
از قدرت پیش از مراسم تحلیف بایدن است. آنها بر 
این ادعایند که ترامپ به خاطر تحریک هوادارانش 
که زمینه ساز یورش معترضان به کنگره شده بود از 
قدرت کناره گیری نماید. این کناره گیری می تواند 
داوطلبانه و یا از طریق اس��تیضاح وی باش��د. حال 
این سوال مطرح است که چرا در حالی که تنها دو 
هفته تا پایان ریاس��ت جمهوری ترامپ باقی مانده، 
دموکرات ه��ا به دنبال برکناری ترامپ می باش��ند؟ 

این اقدام از دو منظر قابل توجه است.
 نخس��ت رویکرد دموکرات ها به این مس��ئله است. 
رفتار دموکرات ها نش��ان می دهد که آنها به دنبال 
برنام��ه ریزی بلند مدت هس��تند بگون��ه ای که با 
مش��روعیت زدای��ی از ترامپ برآنند ت��ا در طول 4 
س��ال ریاس��ت جمهوری بای��دن، از هرگونه اقدام 
اعتراضی از س��وی ترام��پ و هوادارانش جلوگیری 
نم��وده و در عین حال از ه��م اکنون با طرح متمم 
25 قانون اساسی مانع از حضور ترامپ در انتخابات 
2024 ش��وند. نکته مهم آنک��ه دموکرات ها با این 
اقدام��ات برآنن��د تا نوع��ی س��رخوردگی را میان 
ه��واداران جمهوریخواه��ان ایجاد نم��وده تا از هم 
اکن��ون پی��روزی در دور بعدی انتخاب��ات را برای 
خ��ود تثبیت نمایند. در اص��ل رویکرد دموکرات ها 
نوعی دیکتاتوری و انحصار طلبی قدرت اس��ت که 
خود س��ندی دیگر بر افول دموکراسی و حاکمیت 
کوتوله های سیاس��ی بر آمریکاست. البته مولفه ای 
که در میان جمهوریخواهان نیز مش��اهده می شود 

که تحرکات ترامپ نمودی از این رفتار است. 
دوم آنک��ه تح��والت اخیر آمریکا از جمله تس��خیر 
کنگره از س��وی معترضان، حاکمی��ت و کارآمدی 
نظام لیبرال س��رمایه داری را زیر سوال برده است. 
اکن��ون آمریکایی که نماد س��رمایه داری اس��ت با 
بحران هویت مواجه ش��ده است. از یک سو جهان 
دیگ��ر آمری��کا را نماد دموکراس��ی و حقوق بش��ر 
نمی دان��د و از س��وی دیگر نیز ب��ا اعتراض  مردمی 
مواجه ش��ده است. اس��تمرار این وضعیت چالشی 
بزرگ ب��رای نظام س��رمایه داری خواه��د بود که 
ش��اید زمینه ساز حرکت آن در مسیر سوسیالیسم 
با محوریت ش��وروری سابق می شود. بر این اساس 
می توان گفت که بخش��ی از اقدام��ات ضد ترامپ 
برگرفته از سیاست نظام س��رمایه داری برای نقره 
داغ کردن برهم زنندگان نظم ایجاد ش��ده توس��ط 
لیبرال س��رمایه داری اس��ت. به هر تقدیر آنچه در 
رون��د اس��تیضاح و طراح��ی سیاس��تمداران برای 
برکناری ترامپ مشاهده می شود ادامه روند بحران 
سیاس��ی در آمریکاس��ت ک��ه زوال و تزل��زل نظام 

سرمایه داری را بیش از پیش آشکار می سازد. 

گزارشیادداشت 

رسوایی فروپاش��ی نقاب دروغین دموکراس��ی آمریکایی با 
تس��خیر کنگره توس��ط معترضان در حالی جایگاه جهانی 
آمریکا را تحت الشعاع قرار داده که دموکرات ها به نیابت از 
بایدن به دنبال سرنوگونی ترامپ به رغم 2 هفته باقی ماندن 
از ریاست جمهوری وی هستند که بسیاری آن را دیکتاتوری 

بایدن و دموکرات ها برای انحصار قدرت می دانند. 
دموک��رات ه��ا و بایدن که در طول چهار س��ال ریاس��ت 
جمه��وری ترامپ با تحقیرهای وی هم��راه بوده اند اکنون 
برای انتقام گیری و نیز سیاست بلند مدت ماندن انحصاری 
در ق��درت طرح اس��تیضاح ترامپ را در دس��تور کار قرار 
داده ان��د. در توجیه این روند بای��دن رئیس جمهور منتخب 
آمریکا معتقد اس��ت ترامپ و برخی هم حزبی های او برای 
الق��ای تقلب انتخاباتی به افکار عمومی، همانند وزیر هیتلر 

ایده دروغ بزرگ را ترویج می کنند.
جو بایدن با اش��اره به ادعای مکرر عنوان ش��ده از س��وی 
دونال��د ترامپ در خصوص تقلب انتخاباتی گفت اگر او تنها 
کسی بود که این حرف را میزد، یک مسئله بود. اما کسانی 
که از او دنباله روی کردند از جمله کروز و دیگران به اندازه 
او مسئول هس��تند.رئیس جمهور منتخب آمریکا اگرچه با 
خواس��ت دموکرات ها برای برکناری کروز و دیگر جمهوری 
خواهانی که از ادعای تقلب انتخاباتی حمایت کردند، همراه 
نشد، اما خواستار برخورد با آن ها در موارد مشابه بعدی شد. 
بایدن تاکید کرد: تصور می کنم مردم آمریکا دید روش��ن و 
واضحی نسبت به این افراد دارند. آن ها بخشی از ایده دروغ 
بزرگ را تشکیل می دهند.اشاره بایدن به »دروغ بزرگ« به 
ایده ای مربوط می شود که جوزف گوبلز، یکی از نزدیکترین 
مش��اوران آدولف هیتلر، آن را استدالل کرد. مشاور هیتلر 
معتقد بود اگر ش��ما به طور مداوم ی��ک دروغ بزرگ را به 

مردم بگویید، آن ها باالخره آن را باور خواهند کرد.
در همین حال »برنی سندرز« سناتور ایالت ورمونت آمریکا 
در پیام توییتری نوشت: »برخی مردم می پرسند چرا شما 
رئیس جمهوری را استیضاح و محکوم می کنید که تنها چند 
روز دیگر در قدرت اس��ت؟ پاسخ: س��ابقه دارد، باید شفاف 
ش��ود که هی��چ رئیس جمهوری چ��ه االن و چه در آینده، 

نمی تواند شورشی علیه دولت آمریکا را رهبری کند.«
»کاترین کالرک« دستیار رئیس مجلس نمایندگان آمریکا 

در مصاحب��ه با ش��بکه »س��ی اِن اِن« گفت ک��ه رأی گیری 
برای تصویب طرح اس��تیضاح ترامپ در نیمه هفته جاری 
برگزار خواهد ش��د.همچنین اعضای کمیته قضایی مجلس 
نمایندگان آمریکا پیش نویس الیحه استیضاح ترامپ را به 
خاطر س��وء اس��تفاده از قدرت و تحریک هوادارانش برای 
حمله به کنگره، منتش��ر کردن��د. در صورتی که این طرح 
در مجل��س نمایندگان آمری��کا به تصویب برس��د، جریان 
استیضاح در س��نا پیگیری خواهد شد و در نهایت دوسوم 

نمایندگان س��نا باید رئیس جمهور را مقصر بشناسند تا او 
برکنار ش��ود.این در حالی اس��ت که »کوی��ن مک کارتی« 
رهبر اقلیت جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا گفت 
که حزب وی از اس��تیضاح »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 

آمریکا حمایت نمی کند.
کاخ س��فید در بیانیه ای درباره تالش کنگره برای پیشبرد 
اس��تیضاح جدید ترامپ اعالم ک��رد: »همانطور که رئیس 
جمهور ترامپ گفت، این زمانی برای التیام بخش��ی و اتحاد 

به عنوان یک ملت اس��ت. اس��تیضاحی با انگیزه سیاس��ی 
علی��ه رئیس جمهوری با 12 روز مانده از دورانش، تنها در 
راستای گسستگی بیشتر کشور بزرگمان خواهد بود.«»لیسا 
مورکوسکی« سناتور جمهوری خواه ایالت آالسکا گفت که 
»دونال��د ترامپ« رئیس جمهور آمریکا باید فورا از س��مت 
خود اس��تعفا ده��د و در صورتی که ح��زب جمهوری خواه 
خود را از ترامپ جدا نکند، وی قطعا آیند ه ای با این حزب 

متصو نخواهد شد.
در ای��ن میان در ادام��ه رویکردهای س��وال برانگیز و ضد 
آزادی بی��ان، ش��بکه اجتماع��ی توییتر به ای��ن بهانه که 
توییت ه��ای رئیس جمهور آمریکا مروج خش��ونت در این 
کشور است، حس��اب او را در فاصله حدود ده روز به پایان 
دوره ریاس��تش، برای همیشه تعلیق کرد.توییتر اعالم کرد 
که حس��اب کارب��ری ترامپ در این ش��بکه اجتماعی را به 
ص��ورت دائم��ی به حالت تعلیق در آورده اس��ت.از س��وی 
دیگ��ر پلوس��ی رئیس مجل��س نمایندگان آمری��کا  تاکید 
کرد که دموکرات ها امیداروند که ترامپ فورا اس��تعفا دهد 
در غی��ر این صورت به س��وی متمم 25 قانون اساس��ی یا 
اس��تیضاح وی خواهند رفت. مایکل کوهن وکیل شخصی 
و کار چاق کن س��ابق رئیس جمهور آمری��کا نیز می گوید از 
وی خواسته ش��ده با نهادهای مختلف دولت برای شهادت 
دادن درب��اره تخلف ترامپ و خانواده اش همکاری کند و او 
هم پذیرفته است.به نوشته پایگاه خبری »نیوزمکس«، در 
حال��ی که دموکرات ها برای اس��تیضاح ترامپ تالش کرده 
و از برخی جمهوریخواهان خواس��ته اند با اس��تناد به متمم 
25 قان��ون اساس��ی او را از قدرت بر کن��ار کنند، نتایج این 
نظر س��نجی نش��ان می دهد ک��ه 4۸ درصد از ش��هروندان 
آمریکای��ی ک��ه در ای��ن نظر س��نجی ش��رکت کرده اند از 
عملکرد شغلی وی رضایت داشته اند. »روی بالنت« سناتور 
جمهوری خواه آمریکا گفت، »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا اس��تیضاح نخواهد شد.سیاسی کاری در آمریکا در 
حالی ادامه دارد که در ادامه رفتارهای ضد بشری سرکوب 
گرایانه حاکم بر آمریکا، در تصاویری که به تازگی منتش��ر 
ش��ده پلیس ش��یکاگو بعد از زدن خودرو به یک زن جوان 
سیاه پوس��ت غیرمسلح، پای او را به مدت هشت دقیقه زیر 

چرخ خودرو نگه می دارد.

پنهان کاری س��ه ماهه دولتمردان انگلیس درباره ش��یوع نوع جدیدی از 
کرونا همچنان قربانیان بی ش��ماری می گیرد چنانکه مؤسس��ه بهداشت 
عمومی انگلیس گزارش کرد که در 24 ساعت با مرگ یکهزار و 325 مورد 
جدید، انگلیس بیشترین آمار تلفات کرونا را از زمان شیوع تاکنون به ثبت 
رس��انده است. مؤسسه »بهداشت عمومی انگلیس« )PHE( گزارش کرد 
که با ثبت رکورد جدید آمار روزانه قربانیان کرونا در انگلیس، ش��مار کلی 
تلفات این ویروس ناش��ناخته در این کش��ور به مرز ۸0 هزار نفر رسید.از 
طرف دیگر، در 24 ساعت ، با ابتالی ۶۸ هزار و 53 مورد جدید، مجموع 
مبتالیان به این ویروس ناش��ناخته در انگلیس به دو میلیون و ۹5۷ هزار 
و 4۷2 نفر رسید.موسس��ه بهداشت عمومی انگلیس هشدار داد که شمار 
قربانیان کرونا در این کش��ور اروپایی تا زمان توقف شیوع کرونا، همچنان 
رو به افزایش خواهد رفت.»بوریس جانس��ون« نخست وزیر انگلیس نیز در 
خصوص بحران ش��یوع کرونا گفت: »بیمارس��تان های ما بیش از هر زمان 
دیگری از آغاز ش��یوع کرونا تاکنون، تحت فش��ار قرار گرفته است. میزان 
ابتال در سراسر کشور همچنان تاحد هشداردهنده ای رو به افزایش است«.

در پی تش��دید بحران کرونا در انگلیس، جانس��ون از اولین س��اعات روز 
سه شنبه 1۶ دی ماه، پنجم ژانویه 2021، قرنطینه و تعطیلی سراسری در 
انگلیس و اس��کاتلند را اجرایی کرد. پیامدهای پنهان کاری سران انگلیس 
کشورهای دیگر را نیز با چالش مواجه کرده است چنانکه فرانسه طی 24 

ساعت بیش از 20 هزار مورد ابتال به کووید 1۹ ثبت کرده است و اعمال 
مقررات منع آمد و ش��د به زودی گسترش می یابد. از سوی دیگر مقامات 
لس آنجلس کانتی آعالم کردند، در 24 ساعت  31۸ نفر دیگر بر اثر ابتال 
به کرونا در این ناحیه جان خود را از دس��ت دادند . با افزوده ش��دن این 
31۸ م��ورد جدید تلفات ناش��ی از ابتال به کرون��ا در لس آنجلس کانتی؛ 

شمار کلی قربانیان در این ناحیه به 11 هزار و ۸۶3 نفر افزایش یافت.
اریک گراستی شهردار لس آنجلس روز پنج شنبه در حالی که درباره 25۹ 
مورد تلفات روز سه شنبه در لس آنجلس کانتی صحبت می کرد، گفت این 
آمار در واقع بیش از همه موارد قتل در سال 201۹ در لس آنجلس کانتی 
اس��ت.مقامات لس آنجلس کانتی همچنی��ن روز جمعه از 1۸ هزار و 313 
م��ورد دیگر ابتال به کرونا خبر دادند ک��ه این باالترین آمار روزانه مبتالیان 
به کرونا اس��ت و به این ترتیب ش��مار کلی مبتالیان آن از زمان آغاز همه 
گی��ری تاکنون به ۷۷۹ هزار و 405 نفر افزایش یافت. در این میان کیریل 
دمیتریف، رئیس صندوق س��رمایه گذاری های مستقیم روسیه اعالم کرد 
با تولید دهها میلیون دوز واکس��ن »اس��پوتینک وی« از فوریه )بهمن( به 
واکسیناس��یون عمومی علیه کرونا ش��تاب خواهیم داد.او در برنامه شبکه 
»روسیه 1« گفت: »تولید کنندگان ما اساسا طرح های تولید خود را بهبود 
بخش��یده اند و در ژانویه به مراتب بیشتر از آنچه که برنامه ریزی شده بود 
تولید خواهد شد. ما قادر خواهیم بود که تولید دهها میلیون دوز واکسن را 
از فوریه آغاز کنیم«.   دنیس مانتوروف، وزیر صنعت و تجارت روس��یه نیز 
پیش��تر گفته بود که تولید واکس��ن در این کشور باید طی سه ماه اینده به  
30 میلیون دوز برسد، اما این اتفاق ممکن است زودتر هم بیفتد«.به گفته 
او دو عامل تجربه فناوری و همچنین افزایش تعداد تولید کنندگان واکسن 

می تواند روی دستیابی سریع تر به اهداف تأثیر بگذارد.

افشاگری نخست وزیر یمن درباره فرودگاه عدن 
نخست وزیر »دولت نجات ملی« یمن درباره انفجارهای فرودگاه عدن که 
به هنگام ورود اعضای دولت مس��تعفی این کشور به این فرودگاه انجام 
شد، گفت: این عملیات توسط گروه های وابسته به ائتالف سعودی انجام 
ش��د و نیروهای عربس��تان تالش کردند تا ظرف 24 ساعت بقایای این 

انفجار را از بین ببرند.
 »عبدالعزیز بن حبتور« در اولین اظهار نظر رس��می خود پس از انفجارهای 
ف��رودگاه ع��دن گفت ک��ه نیروهای ائتالف س��عودی ظرف 24 س��اعت صحنه 
انفجاره��ای این فرودگاه را از بی��ن بردند و پیش از آن به کمیته های تحقیقاتی 
تش��کیل شده، اجازه ندادند وارد صحنه شوند تا اینکه بقایای انفجارها را از بین 
ببرن��د و ترکش های آن را از محل خ��ارج کنند.  وی ، هدف قرار دادن فرودگاه 
عدن توسط ارتش و کمیته های مردمی وفادار به »جنبش انصاراهلل« را رد کرد.

اعتراض به آزادی بیان گزینشی
آندرس مانوئل لوپز اوبرادور مس��دود شدن حساب کاربری توئیتر دونالد 
ترامپ را نش��انه بدی برای آزادی دانست.رئیس جمهور مکزیک مسدود 
شدن حساب توئیتری همتای آمریکایی خود را نشانه بدی برای مفهوم 
آزادی دانس��ت و نس��بت به توانایی ش��رکت های فناوری برای توسل به 
سانس��ور اب��راز نگرانی کرد. آن��درس مانوئل لوپز اوب��رادور در واکنش به 
تح��والت اخیر آمریکا گفت: آنچه چن��د روز پیش در ایاالت متحده رخ داد، 
نشانه بدی است. شرکت های خصوصی تصمیم می گیرند که ]چه کسی[ را ساکت 
و سانسور کنند. این حس خوبی ندارد و خالف آزادی است. رئیس جمهور مکزیک 
اظهارات مارک زاکربرگ، مدیر عامل شبکه فیس بوک در خصوص مسدود شدن 
دائم حساب ترامپ در فیس بوک و اینستاگرام را متکبرانه و تصمیم گیری در این 

خصوص را فراتر از اختیارات اجرایی این شبکه اجتماعی توصیف کرد.

تقویت بازدارندگی هسته ای کره شمالی 
»کیم جونگ اون« در سخنانی در هشتمین کنگره حزب حاکم از لزوم 
توس��عه زرادخانه اتمی و پتانس��یل نظامی این کش��ور به منظور ایجاد 
بازدارندگ��ی در برابر نیروهای متخاصم گفت. رهبر کره ش��مالی گفت 
کشورش به توس��عه زرادخانه اتمی خود و پتانسیل نظامی برای مقابله 
با نیروهای متخاصم در صورت نیاز، ادامه خواهد داد.کیم گفت: این کار 
ضرورت دارد تا با بهبود فناوری های هسته ای، کاهش سایز و وزن و افزایش 
قدرت اس��تراتژیک تس��لیحات اتمی، بتوانیم به صورت فع��ال و کامل از تهدید 
نظامی که علیه ش��به جزیره کره وجود دارد جلوگیری و آن را کنترل کنیم.  وی 
گفت که توسعه تسلیحات هس��ته ای استراتژیک که می تواند در جنگ مدرن به 
روش های مختلف بس��ته به هدف و وظیفه عملیاتی استفاده شود، ضرورت دارد.

کیم گفت که کشورش در نظر دارد روابط با روسیه و چین را تقویت کند.
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دموکرات ها روند استیضاح ترامپ را کلید زدند

دیکتاتوری بایدن

آمریکا که در تحقق اهدافش در عراق ناتوان بوده است در 
عقده گش��ایی جدید علیه مقاومت، اقدام به تحریم رئیس 
حشدالشعبی کرده اس��ت که با محکومیت گسترده همراه 

شد. 
جنبش حزب اهلل لبنان ضمن محک��وم کردن اقدام آمریکا 
در تحریم رئیس س��ازمان الحشدالش��عبی عراق، این اقدام 
را »جنایت«  خواند.وزارت خزانه داری آمریکا، روز جمعه در 
بیانیه ای با اعالم قرار گرفتن الفیاض در لیست تحریم های 
این کش��ور مدعی ش��د که تحریم علیه این مقام عراقی با 

موضوع نقض حقوق بشر مرتبط است.
در بیانیه حزب اهلل آمده اس��ت: »اق��دام وزارت خزانه داری 
آمریکا در اعمال تحریم علیه فالح الفیاض رئیس س��ازمان 
الحشدالش��عبی هی��چ جای تعج��ب ندارد. ای��ن تحریم به 
زنجی��ره جنایت  های ادام��ه دار آمریکا علیه ع��راق و مردم 

آن اضاف��ه می ش��ود«.حزب اهلل همچنی��ن تأکی��د ک��رد: 
»ادعاهای بی ارزش��ی که وزارت  خزان��ه داری آمریکا برای 
توجیه تحریم ها اس��تفاده کرد، مس��خره است! آن هم پس 
رس��وایی چند روز پیش کشتار و مجرو ح  کردن ده ها تن از 
تظاهرات کنندگان آمریکایی مقابل مجلس سنای آمریکا«.

در ادام��ه این بیانیه آمده اس��ت: »تحریم های آمریکا علیه 
آق��ای فال��ح الفیاض و علیه آنچه که او نماینده آن اس��ت، 
محکوم می کنیم. ما این تحریم ها را به مثابه نشان افتخاری 
ب��ر روی س��ینه ]الفیاض[ در نظر می گیریم که به س��ابقه 
جهادی و پربار او در مقابله تروریس��م و تکفیری ها افزوده 
می ش��ود. ما می دانیم که علت اصلی این تحریم ها، موضع 
قاطع ]الفیاض[ در قبال اشغالگری آمریکا و عدم مشروعیت 
حضور این اش��غالگران در خاک عراق است افزون بر نقش 
الحشدالش��عبی در مقابله با داعش و طرح تروریس��تی این 

گروه«. در عرصه داخلی عراق نیز گروه ها و سیاس��تمداران 
مختلفی این اقدام آمریکا را محکوم کرده اند. رئیس مجلس 
اعالی اسالمی عراق اقدام وزارت خزانه داری آمریکا در درج 
نام رئیس س��ازمان الحشد الشعبی در فهرست تحریم ها را 
به شدت محکوم کرد.شیخ »همام حمودی« اعالم کرد: ما 
به ش��دت تصمیم وزارت خزان��ه داری آمریکا در قرار دادن 
نام رئیس س��ازمان الحشد الشعبی در فهرست تحریم ها را 
محکوم و رد می کنیم. الحش��د یک موسسه و سازمان زیر 
نظ��ر فرماندهی کل نیروهای مس��لح اس��ت و الفیاض یک 
ش��خصیت دولتی و ملی مبارز اس��ت. بسیاری از گروه ها و 
شخصیت های عراقی نیز با صدور بیانیه و یا گفت و گوهای 

رسانه ای این اقدام آمریکا را محکوم کردند. 
خب��ر دیگر از عراق آنکه اندیش��کده صهیونیس��تی »مئیر 
آمیت« با انتش��ار مطلبی، اعالم ک��رد که جنبش »نجباء« 
ع��راق از هدف خود مبنی بر اخ��راج آمریکایی ها از خاک 
عراق دس��ت نمی کش��د. اندیشکده صهیونیس��تی »مئیر 
آمی��ت« مطلب��ی را در خصوص جنبش مقاومت اس��المی 

»نجباء« عراق منتش��ر و در آن اع��الم کرد: جنبش نجباء 
که جز ش��اخص ترین گروه های مقاومت عراق محس��وب 
می ش��ود، بر لزوم اخراج آمریکا از این کش��ور تأکید دارد. 
این اندیش��کده صهیونیستی عنوان کرده است: خونخواهی 
]ش��هید[ س��لیمانی نیز یکی دیگر از اه��داف اصلی نجباء 
محس��وب م��ی ش��ود. در واقع، نجب��اء از 2 ه��دف اخراج 
آمریکا از خاک عراق و خونخواهی ]شهید[ سلیمانی دست 
نخواهد کشید.مئیر آمیت همچنین سفر دبیرکل نَُجباء در 
فوری��ه 2020 به ته��ران را مورد توجه قرار داد و نوش��ت: 
شیخ »اکرم الکعبی« در همایشی تحت عنوان »بزرگداشت 
شهدای جبهه مقاومت« سخنرانی کرد و گفت که نیروهای 
تح��ت امرش تا اخراج کامل نظامیان آمریکایی از عراق، به 

مبارزه ادامه خواهند داد.
بر پایه این گزارش، دبیرکل نَُجباء تصریح کرد: »ما مصمم 
هستیم تا انتقام فرماندهان شهید مقاومت را بگیریم و خود 
را برای جنگ آماده کرده ایم. شمارش معکوس برای ساعت 

صفر انتقام، آغاز شده است«.

  محکومیت عقده گشایی آمریکا علیه حشدالشعبی 

قربانیان کرونای انگلیسی 
همچنان رکورد می زند


