ﺗﻮﺘﺮ ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺖ ﺗﺮاﻣﭗ را ﻣﺤﺪود ﮐﺮد
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»دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ« ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ ،در ﺗﻮﺘﯽ ﺑﺎ اﻋﻼم ﺗﻠﻮﯾﺤﯽ ﭘﯿﺮوزی ﺧﻮد ،دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ
آرا اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺗﻘﻠﺐ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮد .ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ ﻧﯿﺰ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﻣﻬﺮ ﺗﺎﺪی ﺑﺮ ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮدن
ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻮﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه زد و آن را ﻣﺤﺪود ﮐﺮد .ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﻮﺖ را ﻻﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ
ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﻨﻮز آرا ﻫﻤﻪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﺷﻤﺎرش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ ،ﺗﺮاﻣﭗ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ ﺗﺨﻄﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت زودﻫﻨﮕﺎم از
ﻋﻨﻮان »ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرگ« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺮوز ﻣﯿﺪان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.
اﻟﺒﺘﻪ وی ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺮوز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد؛ دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎ را
ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ آرا ﻣﺘﻬﻢ ﻧﻤﻮد .ﺗﺮاﻣﭗ در ﻣﺘﻦ ﺗﻮﺋﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ» :اﺟﺎزه
ﻧﻤﯽدﻫﯿﻢ آﻧﻬﺎ آرا را ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺮاﮐﺰ رایﮔﯿﺮی ،ﮐﺴﯽ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ رای دﻫﺪ «

ﺑﺴﯿﺎری از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺮاﻣﭗ را ﭘﯿﺶ از ﺷﻤﺎرش ﮐﺎﻣﻞ آرا زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮدﻧﺪ و اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﻫﻨﻮز
ﮐﺴﯽ ﺑﺮﻧﺪه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺗﺮاﻣﭗ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﯽ را ﭘﯿﺶ از ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪن ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻋﻼم
ﻣﯽﮐﺮد.
ﺗﻮﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻋﻼﻣﺖ اﺧﻄﺎر زﯾﺮ ﺗﻮﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ،اﯾﻦ اﻗﺪام وی را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﻮﺘﺮ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺑﺮﭼﺴﺒﯽ در ﺗﻮﺋﯿﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮد» :در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﯽ ﯾﺎ ﺗﻤﺎم
ﻣﺤﺘﻮای ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺗﻮﺖ ،اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺎوی
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﺷﺪ«.
اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ از ﺳﻮی ﺗﻮﺘﺮ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ و ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز
رای ﮔﯿﺮی ،ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ را ﻣﺴﺪود ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﺪودﯾﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
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