
 
 
 

  نتيجه اي كه پذيرفته نخواهد شد

آيا اوضاع و احوال كنوني انتخابات آمريكا تنها ناشي از حال و هواي ملتهب سياسي 

؟  به هرحال، ديگر تقريبا هيچ كس تصور نمي كند كه نتيجه انتخابات رياست 

نوامبر آينده، هرچه كه رخ دهد، شمار زيادي از دموكرات ها شكست احتمالي خود را به 

ري خواه ايالت هايي مانند 

زندانيان و محكومان غالبا فقير سياه يا آمريكاي التين تبار كه 

محكوميت خود را نيز سپري كرده اند و معموال به دموكرات ها رأي مي دهند، اعمال مي كنند 

فقط درصورتي : خلل ناپذير است
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به خاطر الزامي كه وجود ويروس كورونا ايجاد 
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در اياالت متحده، هريك از ايالت ها قواعد رأي گيري خاص خود را دارد كه به رأي دهنده امكان 

رد ، كه همواره مودر ايالت پنسيلوانيا

اكتبر براي برگه رأي درخواست داد و اين برگه پس از ثبت رأي برآن 

حتي يك .  ذ رأي رسيده باشد

نه سوتا، در ايالت مي].  مي تواند رأي را باطل كند

رأي دهنده تا شب پيش از رأي گيري مي تواند درخواست برگه رأي از راه دور بدهد و در جاهاي 

...  نوامبر تغيير يابد ٣ديگر هم شيوه هاي ديگري معمول است و اين مقررات مي تواند از حاال تا 

ژه اگر فضا مسموم بنابراين، در زمان برگزاري انتخابات در سطح ملي، خطر برخوردهاي مكرر، به وي

همه بازشماري پايان ناپذير آراء در فلوريدا، هنگام انتخابات رياست 

  .)٢(، كه به انتخاب آقاي جرج دبليو بوش منجر شد، را به ياد دارند 
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كه، در ميان همه عيب هايي كه به آقاي ترامپ نسبت داده مي شود، در يك 

گي تحمل تمورد ترديدي نيست و آن اين است كه او بازنده خيلي بدي است كه به خاطر خود شيف

در يك رأي گيري درست اما ناشي 

شكست بخورد، مدعي تقلب در رأي گيري شده و به نتيجه آن اعتراض 

برنده  آيا اين امر مي تواند تا جايي پيش رود كه او از سپردن زمام امور به دست رقيب

؟  استيو بنن، مشاور پيشين او اخيرا كارزاري در سطح كشور به راه انداخته 

يتر و ئدو شبكه اجتماعي تو

ان شمارش آراء فيسبوك كه از اعالم نتيجه انتخابات در شامگاه رأي گيري خودداري نموده و تا پاي

گناهي كه از نظر آقاي بنن ابدا قابل 
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diplomatique, décembre
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