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 عبیدي حمید
 ۲۰/۱۰/۲۰۲۰                                                                فسبوک از شده برکفته

 

 شد ییدونالد ترامپ کرونا

 
 پ در تصاویر خانم هوپ هیکس و ترام

 .جمهور ترامپ و همسرش به کرونا مبتال شده اند  رئیساعالم کرده که  د یسف کاخ

خانم هوپ   یترامپ به کرونا رو   الیدونالد ترامپ و مان  ی و گمان ها در مورد منبع ابتال حدس

اعالم شده بود.   شتریپ  ی به کرونا کم ی و  ی ترامپ متمرکز است که ابتال  ک ینزد   اری دست کس یه

  ریاخ  یروزها    ی بود، بل در سفر ها کی نزد  با ترامپ  وسته یپ  د ینه تنها در کاخ سف  کس یخانم ه

و   اره یبدون ماسک در ط کس ی. ترامپ و هکرد یم  یجمهور  ترامپ را همراه   رئیس ز ین

  .کردند یجمهور  سفر م  رئیسمخصوص  کوپتر یهل

  ل یتعد  ی و سپس هم که موضع خود را کم  کرد یماسک را مسخره م  دنیپوش  لیدر اوا  ترامپ 

  دنیمناظره با جو با  انیکرد او در جر  دنی ماسک بدون ماسک د  د یتول  کهیکرد بازهم حتا از فابر

پوشم. هر وقت او را   ی را مسخره کرد و گفت: "من مثل او ماسک نه م یو  دن یماسک پوش 

ماسک   ن یپا با شما فاصله داشته دارد؛ اما باز هم بزرگتر  ۲۰۰ده؛ مثال یماسک پوش  ی نی بیم

 ."صورت دارد  ممکن را بر 
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  س یاز او بور شی. پ شود ی مبتال م ۱۹-د یکه به کوو  ست یکشور ن کی رهبر   ن یترامپ اول   دونالد 

مبتال   ی ماریب  نی هم به ا ل، یبراز جمهور رئیسبولسونارو،   رییو ژا ای تانی جانسون، صدراعظم بر

 .شدند 

نه   ی کرونا را جد  ی میکه در اول پاند  نی ا ل یترامپ، جانسون و بولسونارو هر سه به دل ان یآقا

از ابتال به کرونا   یر یشگیقواعد پ  ت یبه رعا ز یبودند. آنان خود ن د ی شد  ی گرفتند، مورد انتقادها 

 .نه داشتند   یچندان ی اعتنا

و    دنیجو با موکراتشید  ب یرق  با  ی دوم و  ترامپ به کرونا بر مناظرهٔ   ی ابتال امد یو پ   ریتأث   هنوز

 .ست یروشن ن کایامر  یجمهور  است یدر مجموع انتخابات ر 

معاون   ادامه کار را نه داشته باشد، یی توانا  کا یجمهور امر رئیسروشن است که  اگر  نیااما،   و

و او اگر او هم بنابر   د یخواهد رس  یجمهور  است یر  ی پنس( به کرس کی جمهور ) فعالً  ما  رئیس 

)   کا یگان کنگره امر ندهی مجلس نما رئیسصورت  ن یدر ا نه باشد،   فهی وظ  ی فای قادر به ا یلیدال

  .پست خواهد شد  ن یها در کنگره( عهده دار ا موکرات یرهبر د  ی پولوس  یفعالً  نانس 

از   ر یغالبته به   -بزرک مردم جهان ت ی آرزو کرد و اما، اکثر د یرا نه با چکس یمرگ ه  خوب 

 نه باشد و   شرویترامپ  برنده انتخابات پ   ی خوشحال خواهند شد که  آقا ن یاز ا  - و طالبان  نی پوت
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