
بعد از انتخابات چه پیش می آید؟

رئیس ریچارد  معاون  نیکسون، 
آنکه  از  پس  جمهوری، 
انتخابات ریاست جمهوری سال 1960 با  در 
ترجیح  ناچیزی شکست خورد،  بسیار  فاصله 
در  او  نکند.  اعتراض  انتخابات  نتایج  به  داد 
عوض به عنوان رئیس مجلس سنا وظیفه ای 
به  داشت  عهده  به  اساسی  قانون  طبق  که  را 
جای آورد و انتخاب رقیب خود یعنی سناتور 

جان اف کندی را به سنا این گزارش کرد.

این  اخیر  سال   100 »در  گفت،  نیکسون 
ریاست  نامزد  یک  که  است  باری  نخستین 
جمهوری نتایج انتخاباتی را که در آن شکست 
خورده خبر می دهد و پیروزی رقیب خود را 
نمی کنم  افزود، »فکر  دارد.« وی  اعالم می 
می توانستیم نمونه بارزتری از ثبات این نظام 
افتخار  سنت  و  مان  اساسی  قانون  بر  مبتنی 
محترم  دادن،  شکل  در  آمریکا  ملت  آفرین 

حکومت  نهادهای  بزرگداشت  و  شمردن 
برخویش داشته باشیم.«

وی گفت، »ما در مبارزات انتخاباتی مان، به 
انتخابات  نتایج  اندازه که سخت بجنگیم و  هر 
به هر قدرهم که نزدیک باشند، بازندگان نتیجه 
را می پذیرند و از برندگان حمایت می کنند.«

سختی  به  متحده  ایاالت  در  انتخابات  برای 
مبارزه می شود. با این همه، شهروندان انتظار 
آن  نتایج  و  باشد  منصفانه  انتخابات  که  دارند 
انتقال قدرت از یک رهبر به  رعایت شود و 
نه  این  گیرد.  انجام  مسالمت  با  دیگری  رهبر 
در  بلکه  جمهوری،  ریاست  با  درارتباط  تنها 
فرمانداران و مجالس  انتخابات کنگره،  مورد 
نیز  شهری  انتخابات  و  ها  ایالت  قانونگذاری 

صادق است.
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شهروندان وقتی می بینند که قوانین منصفانه به 
اجرا در می آیند و دیدگاه های آنها ممکن است 
در رقابت بعدی حاکم شوند، نتایج انتخاباتی را 
که مطابق میلشان هم نباشد می پذیرند. چنانچه 
داشته  مشروعیت  شهروندان  دیدگاه  از  دولت 
باشد، نتایج انتخابات نیز پذیرفته می شوند زیرا 

اصل حاکمیت قانون حکمفرما است.

فرایندهای چالش انگیز گذار

می  چالش  به  را  سیاسی  نظام  هر  گذار  فرایند 
انتخابات  سالم،  های  دموکراسی  در  کشد. 
منصفانه و فرایندهای مسالمت آمیز گذار نشان 
می دهند که مغلوب امروز ممکن است پیروز 
فردا باشد. برندگان و حامیان آنها باید به دیدگاه 
و  باشند  داشته  توجه  رقیبان خود  نظرات  و  ها 

حواسشان متوجه دور بعدی انتخابات باشد.
خود  توجه  توانند  می  آنها  مدافعان  و  بازندگان 
مسئولیت  به  گذشته،  های  دلخوری  جای  به  را 
های حال و آینده معطوف کنند. آنها با اطمینان 
از اینکه قواعد بازی می توانند در رقابت بعدی 
آنها را به پیروزی برسانند، نظم سیاسی موجود 
را راحت تر قبول می کنند و به خشونت متوسل 

نمی شوند.

در  که  زماندارانی  سالم  دموکراسی  یک  در 
انتخابات مغلوب می شوند قدرت را با متانت و 
مسالمت واگذار می کنند. آنها با این کار منزلت 
خود را حفظ می کنند و با ارائه دادن سرمشق، 
کشور  دموکراتیک  های  سنت  تقویت  موجب 
همین  به  نیز،  برنده  نامزدهای  شوند.  می  خود 
رقیبان  با  ارتباط  برقراری  طریق  از  شکل، 
سیاسی خود و احترام به آنها، باعث می شوند که 
شکاف موجود بین مخالفان بسته شود و احتمال 
تضعیف  باعث  است  ممکن  که  را  اختالفاتی 

دموکراسی شوند به حداقل می رسانند.

بین  روزه   75 تقریباً  دوره  یک  جریان  در 
رئیس  تحلیف  مراسم  و  انتخابات  برگزاری 
کارش  دولت  متحده،  ایاالت  جدید  جمهوری 
از مسائل مهم  پایان رسیده جانشین خود را  به 
امنیت ملی، امور خارجه و غیره آگاه می کند. 
این کار به رئیس جمهوری جدید کمک می کند 
امور  گرفتن  دست  به  نخست  روز  همان  از  تا 
آگاهی الزم را برای تصمیم گیری داشته باشد. 

منتخب  جمهوری  رئیس  کار،  این  با  همچنین، 
بلندپایه  مسئوالن  انتخاب  مورد  در  تواند  می 
جدید  جمهوری  رئیس  کند.  گیری  تصمیم  خود 
قوه  در  را  سمت   7,000 به  نزدیک  صاحبان 
نفر در  تعیین می کند. هزار و دویست  مجریه 
این میان از جمله وزرای امور خارجه و دفاع 

باید به تأیید مجلس سنا برسند.

فرایند مشروع انتقال قدرت

نامزد  واگذاری  نطق  با  قدرت  انتقال  فرایند 
با  بسیار  این نطق  نقش  آغاز می شود.  مغلوب 
نتایج  مشروعیت  مغلوب  نامزد  است:  اهمیت 
تعهد  حال،  عین  در  و  پذیرد  می  را  انتخابات 
آینده  انتخابات  در  پیروزی  به  را  خود  حزب 
حداقل  با  که  واگذاری  نطق  کند.  می  تجدید 
فشار  زمان  در  قوی  شخصیتی  توسط  آمادگی 
ملت  یک  پایبندی  شود،  می  ایراد  شدید روحی 
مشروع  سیاسی  اقتدار  و  اجتماعی  ثبات  به  را 

تقویت می کند.
نطقی،  ایراد  با  زودی  به  نیز  پیروز  نامزد 
بزرگواری رقیب خود را تصدیق می کند. پاسخ 
نامزدها  تمامی  حامیان  که  است  آن  گویای  او 
سیاسی  صحنه  از  ارزشمندی  بخش  همچنان 
به  انتخابات،  هر  روش،  این  با  هستند.  کشور 
اندازه که با خشم و رنجش همراه باشد، با  هر 

نمایشی از وحدت ملی به پایان می رسد.

هستند  باثبات  معموالً  دموکراتیک  های  نظام 
هیچ  که  دانند  می  انتخابات  بازندگان  چون 
نمی  برندگان  که  نیست،  همیشگی  پیروزی 
توانند قواعد رقابت های بعدی را عوض کنند، 
و بازندگان می توانند در انتخابات بعدی رقابت 
کنند و پیروز شوند. یکی از آن رقیبان ریچارد 
ام نیکسون بود که در سال 1968 به عنوان سی 
و هفتمین رئیس جمهوری ایاالت متحده انتخاب 

شد.
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