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Доналд Трамп је изјавио да ће говорити пред Сенатом државе Пенсилваније о масовној
крађи гласова у тој савезној држави. Демократа Џо Бајден потврђен је за победника на
председничким изборима у Пенсилванији и Невади. Такође, изборна комисија Мичигена
у понедељак је потврдила резултате америчких председничких избора, одржаних 3.
новембра према којима је у тој држави победио демократа Бајден.

  

  

“Говорићу пред Сенатом државе Пенсилваније, на веома важном саслушању које је сада
у току. Причаћу о масовној превари бирача која се догодила на изборима 2020. године!“,
написао је Трамп на Твитеру.

  

Трампова кампања затражила је поступак „убрзане жалбе“ након одбацивања тужбе у
Пенсилванији, којом су захтевали да се поништи више милиона гласова пристиглих
поштом.
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I will be speaking before a very important Pennsylvania State Senate hearing which is in
process now. Talking about the massive voter fraud which took place in the 2020 Election!

  — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2020    

Трампов адвокат Руди Ђулијани и виша правна саветница Трампове кампање Џене
Елис тврде да је све „само продужетак цензуре велике технологије, великих медија и
корумпираних демократа због чињеница које америчка јавност треба да зна”.

  

Трампови адвокати такође су изразили разочарање због недостатка могућности да
„изнесу своје доказе“ на рочишту.

  

Демократа Џо Бајден потврђен је за победника на председничким изборима у
Пенсилванији и Невади.

  

Изборна комисија Мичигена у понедељак је потврдила резултате америчких
председничких избора, одржаних 3. новембра према којима је у тој држави такође
победио демократа Бајден.

  

Електори из свих савезних држава састају се 14. децембра на изборном колегијму када
ће и формално да потврде новог председника. Џо Бајден је на изборима освојио 306
гласова електора, што је 36 више од потребног прага од 270 електора.

  
  

WATCH: Crowd gasps after finding out that a mysterious spike of votes in Pennsylvania had
600,000 votes for Biden and only 3,200 for @realDonaldTrump pic.twitter.com/Sa1n3jpyhf

  — Team Trump (@TeamTrump) November 25, 2020    

Трамп је у понедељак овластио кључну савезну агенцију да почне да ради с прелазним
тимом изабраног председника Бајдена иако и даље намерава да настави своју борбу за
промену изборних резултата.
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Трамп позвао своје присталице да "преокрену резултат избора“: Морамо
преокренути те изборе, демократе су варале

  

Амерички председник Доналд Трамп позвао је своје присталице у среду, две недеље
након објаве победе његовог демократског противника Џоа Бидена, да "преокрену"
резултат председничких избора, које је без икаквог успеха на суду назвао "лажним"
изборима.

  

  

 Републикански милијардер се телефоном који је на звучнику држао његов адвокат Руди
Ђулијани обратио републиканским сенаторима у парламенту у Пенсилванији.

  

"Морамо преокренути те изборе", рекао је. "Демократе су варале. То је било лажно
гласање", додао је Трамп.
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Док Трамп позива своје присталице на преокретање изборног резултата, новоизабрани
председник Бајден изјавио је у среду да Американци неће прихватити непоштовање
резултата избора 3. новембра.

  

"Мислим да ће ово мрачно раздобље подела и демонизације уступити место години
светлости и јединства", рекао је демократа у говору поводом Дана захвалности из свог
родног Вилмингтона у савезној државе Делвер.

  

Резултати у Пенсилванији званично су објављени у уторак у корист Бајдена и он ће 20.
јануара постати 46. амерички председник.

  

Он је добио више од 80 милиона гласова према 74 милиона које је добио за Доналд
Трамп.

  

Од како је Бајден прогласио победу, Доналд Трамп је безуспешно покренуо неколико
судских поступака. Ипак, у понедељак навече је дао зелено светло за почетак процеса
транзиције према Бајддеоновој администрацији, остајући све усамљенији у
републиканском табору док тврди да се ради о превари, преноси Хина.

  

Трамп помиловао бившег саветника за националну безбедност Мајкла Флина

  

Трамп је у среду је помиловао бившег саветника за националну безбедност Мајкла
Флина који је признао да је лагао ФБИ-у у истрази о руској уплетености у америчке
председничке изборе 2016.

  

"Велика ми је част да могу да објавим да је помилован генерал Мајкл Флин. Честитам
генералу Флину и његовој дивној породици. Знам да ће ово бити фантастичан Дан
захвалности!", написао је на Твитеру Трамп.
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Флин је 2017. године признао да је лагао ФБИ-ју по питању својих руских контаката.

  

Флинови тајни преговори с руским дипломатом у Вашингтону у децембру 2016. године,
пре Трампове инаугурације, били су основа за темељну истрагу специјалног саветника
Роберта Милера у мешање Москве у америчке изборе годину дана раније.

  

Трамп је дао отказ Флину само 22 дана након што је дошао на власт.

  

Међутим одувек је тврдио да је истрага била политички "лов на вештице" и да је Флин,
бивши генерал и шеф Одбрамбене обавештајне агенције, "добар човек".

  

У врло необичном потезу, министарство правосуђа одустало је од предмета против
Флина у мају ове године, рекавши да наводне лажи ФБИ-ју нису биле значајне, што је
Трампу донело велику политичку победу.

  

Међутим, савезни судиј наредио је даље правно разматрање проблематике. Трампово
помиловање значи да се тај случај повлачи са судова.

  

(Нова.рс, Хина)
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