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 بسمه تعالي
 مقدمه 

 

آمریکا  2020ت اگیرد. انتخابها قرار میبرگزاری انتخابات آمریکا از جمله موضوعاتی است که معموال مورد توجه همه رسانه

ای به آن بیشتر شود و آن عامل بر حساسیت سنتی از عامل دیگری برخوردار است که موجب شده این توجه رسانه عالوه

های انتخاباتی در آمریکا تنها محدود به که اطالعات ما از رقابت چیزی نیست مگر استیضاح ترامپ. اما واقعیت این است

آرایی موجود از احزاب رقیب انتخاباتی در آن است. اما در کنار صف ترین احزاب و نامزدهای انتخاباتی شرکت کنندهمعروف

های درونی و مخفی شده که برای گسترده و عمیق بودن اختالفات میان این نامزدها موجب رقابت بدون شک، در آمریکا

 بیشتر افراد ناشناخته مانده است.

ش در این باره است و تالکارشناس مسائل آمریکا  ابوالفتح یعلریام با حضور نوشتار حاضر نتیجه نشست کارشناسی

 های یادشده،در رقابت بندی از احزاب یادشده و جدیدترین آمار از نامزدهای انتخاباتی موجودضمن ارائه دسته دارد

 .کندها و فعالیت احزاب آمریکایی ارائه این رقابت تصویر نسبتا شفافی از
 

 

 در احزاب آمریکایی چتر سیاسی یا دامنه اختالفات سیاسی 

ولی   ؛حزب جمهوریخواه و حزب دموکراتنام آشنا برای همه وجود دارد؛  های انتخاباتی آمریکا دو حزب کامالًدر رقابت

وجود داشته باشند که فعالیت کرده و )کمتر یا اصال ناشناخته( در کنار این دو حزب اصلی شاید حدود صد حزب دیگر 

چون  ؛شده است اما واقعیت این است که فعالیت انتخاباتی اصلی میان دو حزب یاد .کنندمی حتی نامزد انتخاباتی معرفی

 عمل انتخاب ریاست قوه مجریه منحصر به این دو حزب است.  در
 

  چتر سیاسی

 

ی اهای مختلف سالیق سیاسی از دامنه گستردهنکته بعدی این که احزاب سیاسی آمریکا به دلیل برخورداری از طیف

تشکیل شده است. حزب  مرکزگرا، جناح چپ میانه و چِپ چپحزب دموکرات از سه جناح  مثالً ،هستند برخوردار

ده است. این روش مخالف احزاب سیاسی اروپایی گرد آمچپِ چپ تا راستِ راست  جمهوریخواه هم به همین ترتیب از

سالیق سیاسی متفاوت اختالفات زیادی داشته بنابراین احزاب دموکرات شهرهای مختلف ممکن است به علت  است.

مثال حزب دموکرات آیووا با حزب دموکرات آالباما در یک موضوع اختالفات زیادی داشته باشند. علت برگزاری  ؛باشند

اتخاذ یک تصمیم واحد درخصوص ریاست جمهوری  هر چهار سال یکبار همین کنترل اختالفات ودر  «کنوانسیون ملی»
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کند. بنابراین در آمریکا احزاب سیاسی از انضباط بیشترین میزان اختالفات در زمینه قانونگذاری بروز می است. معموالً 

 حزبی کمتری در مقایسه با اروپا به ویژه انگلیس برخوردار هستند.

 تقسیمات درونی حزب دموکرات 

 

 جناح مرکز گرا حزب دموکرات ـ 1

 : است که عبارتند ازشاخه تشکیل شده سه از این جناح خودش 

 
 حزب دموکرات یگرااصلی جناح مرکز ویژگیـ 

 ندهستبراین اساس هواداران این شاخه در حزب دموکرات معتقد به دخالت حداقلی دولت در اقتصاد تمرکز بر اقتصاد آزاد؛ ـ 

کار خودش  و کنند که بازار با سازتاکید میها اعتقادی به دولت رفاهی نداشته و و در نتیجه خیلی اعتقادی به اخذ مالیات ندارند. این

 کند.همه چیز را اصالح و بهینه می

حزب دموکرات، قدرت دولت هم باید به طور نسبی  یبه اعتقاد هواداران این شاخه از جناح مرکزگرا محدودیت قدرت دولت؛ـ 

 کنترل شده است. محدود وداخلی شهروندان  دچار محدودیت شده در نتیجه میزان دخالت دولت در امور

  .ها کندبر این اساس دولت فدرال باید کمترین دخالت را در امور داخلی ایالتهای ایالتی: توجه به اِحقاق حقوق دولت ـ 

 شود.تر میگرایانهتر یعنی چپها به سمت چپ حرکت کنیم مواضع رایکالحال هر چقدر ما در این تقسیم بندی جناح

عدالت اقتصادی در جناح چپِ دهد به است جایش را می اقتصادِ آزاداولویت در اقتصاد؛  یعنی در جناح مرکزگرا که

معتقدند دولت وظیفه دارد از طریق اخذ بیشتر  (عدالت اقتصادی بر اساس)براین اساس هواداران جناح چپِ میانه میانه. 

ا در ر عدالت اقتصادیآسیب پذیر؛  هاینیازمندان و قشرمالیات از ثروتمندان و توزیع عادالنه آن در جامعه به ویژه میان 

دسته بندی حزب دموکرات

جناح مرکز گرا

شاخه لیبرترینشاخه محافظه کارشاخه میانه رو

جناح چپ میانه 

شاخه ترقی خواهشاخه لیبرال

جناح چپ یا شبه 
سوسیال دموکرات

جناح مرکزگرا دموکرات

شاخه لیبرترینشاخه محافظه کارشاخه میانه رو
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. البته عالوه بر این اخذ مالیات بیشتر و توزیع آن شودفراهم عدالت  جامعه حکمفرما کرده و در نتیجه برای همه شهروندان

 اقدامات جمله از..  و هابیمه و هاهزینه کمک ،هااقدامات دولت رفاهی همچون ارائه انواع و اقسام یارانه ین و دیگرسایربین 

 .است میانه چپِ  جناح اقتصادی مهم

 

که اختالف سلیقه یئتصاد آزاد شکل گرفته ولی از آنجاداری و اقصاد آمریکا بر مبنای سرمایهتدرست است که اق

ند کناقتصادی زیاد و پذیرفته شده است بنابراین احزاب سیاسی این اجازه را پیدا می -های سیاسی در روش

داری خدشه وارد نکند، در قالب عدالت اقتصادی که سالیق مختلف را تا حدی که به اصل اقتصادِ سرمایه

 . اِعمال کنند. .اجتماعی و .
 

 جناح چپِ میانه حزب دموکراتـ 2

 خواه شود که عبارتند از: شاخه لیبرال، شاخه ترقیزیرتقسیم می این جناح خودش هم به دو شاخه 

اعضای این گرایش سیاسی بر روی مسائل و موضوعات فرهنگی و اجتماعی : شاخه لیبرال جناح چِپ میانه حزب دموکرات ـ 

به موضوعات و مسائل اجتماعی توجه ویژه دارند مثال ، مرکزگراها نزدیک است تاکید دارند. یعنی در حالی که افکار اقتصادیشان به

 فضا برای رشد و رقابت جوانان وجود داشته باشد. یدها معتقدند باهستند. آنمعتقد به برابری جنسیتی و نژادی 

 به اوایل قرن بیستم این جناح و گرایش سیاسی نوظهور است که قدمتش خواه جناح چپِ میانه حزب دموکرات: شاخه ترقی ـ

ندریا اخانم الکسبروز بیشتری یافته است.  در جامعه آمریکا ظهور و)پس از چند سال سکوت و انزوا ( اخیرا و اخیرا  گرددبازمی

از اعضای سرشناس این شاخه هستند. شخص ترامپ با این افراد به  اوکاسیو کورتز، خانم ایلهان عمر و خانم رشیده طلیب

و آن را به دار اصلی حزب دموکرات بوده حاضر میداندر حالپیروز شد  2018شدت زاویه دارد. این حزب که در انتخابات 

 هم خواست این شاخه بود که شاخه مرکزگرای نانسی پلوسی هم مقهور این خواست شد.استیضاح ترامپ کشد. دنبال خود می

 در آخر جناح چپ یا شبه سوسیال دموکرات نوع اروپایی ـ 3

ود خهای مهبرناخواری را سرلوحه  های اروپایی نزدیک شده و مبارزه با فساد اقتصادی و رانتاین جناح به سوسیالیست مواضع 

های مختلف از جمله داران به بهانهمخالف است. اعضای یادشده همچنین معتقدند که باید از سرمایه «وال استریت»قرارداده و با 

 مختلف یها.. مالیات اخذ شود. در حقیقت از طبقه یک درصدی مالیات. گذاری و دارایی و ارث ومالیات بر سهام، مالیات بر سرمایه

. اه ضرورت رایگان شدن دانشگاهمثال ؛کندهای رفاهی متعددی را نیز دنبال میدرصدی شود. این جناح برنامه 99گرفته و خرج طبقه 

جناح مرکزگرا به رهبری خاندان کلینتون بود. بیل کلینتون  حزب دموکرات به شدت تحت تاثیر؛ تا پیش از به قدرت رسیدن اوباما

ا در کاری ربه قدرت رسیدن آقای جورج دبیلیو بوش موج جدید محافظه ها بود.ای مرکزی دموکراترذار و هدایتگر شوخودش بنیانگ

ها به سمت چپگرایی بود. بنابراین نتیجه ریاست له حرکت و نزدیک شدن آنئها به این مسجامعه آمریکا رواج داد. واکنش لیبرال

این فرد به  راستگرا؛ ظهور و رشد و به قدرت رسیدن یک فرد چِپ میانه به اسم باراک اوباما بود.کار جمهوری جورج بوشِ محافظه
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ترین مصادیق این یکی از معروف ) obama care (چِپ میانه تعلق داشت بنابراین تفکراتش تا حدودی عدالتخواهانه بود اوباماکر

 و انارکه در جامعه سیاسی آمریکا غلیان بیشتر و تحرک بیشتر محافظهتفکر است. نتیجه طبیعی به قدرت رسیدن نماینده چپِ میان

ه ب دونالد ترامپاز درون آن بود و در نهایت این جنبش معروف به تی پارتی کمک کرد که  «تی پارتی»ظهور جنبش  در نتیجه

ا هچپِ میانه حزب دموکرات که مدتخواه جناح له هم واکنش جالبی را موجب شد بدین معنا که شاخه ترقیئسمقدرت برسد. همین 

بنابراین برای  ؛جامعه به دست محافظه کاران تندرو و نژادپرست خواهد افتاد بزودیشده بود دید  ءدچار سکوت و سکون و اغما

 افراد تندرو نژادپرست دونالد ترامپ و بدتر از وی مایک پنسفعال شده و اقدام کردند. نمونه  رویهاین پیشرفت جلوگیری 

 ست.ا

 

  ساختار انتخاباتی آمریکا 

 
 

این  نفر رسیده است. از 15نامزد شروع کردند منتها این تعداد االن ریزش کرده و به  30ها با دموکرات 2020برای انتخابات

طبقات اجتماعی، تنوع از که البته از تنوع زیادی برخوردارند یعنی  ؛زن و مابقی مرد هستند تعداد چهار نامزد انتخاباتی

اریخ تثروتمندترین نامزد  ،میلیارد دالر 60با  مایکل بلومبرگای که برخوردار هستند به گونهگوناگون نژادی و مالی 

( 98بهمن  14مصادف با  2020فوریه  3) از این تعداد چه بسا افرادی تا تاریخ انتخابات مقدماتی انتخابات آمریکاست.

ل قمنابع مالی مستاز شوند. بنابراین نامزهایی که نکردن توان مالی از گردونه انتخابات خارج میمعموال به علت کفایت 

های بزرگ اقتصادی )بر اساس خط ها و کمپانییا افرادی که مورد حمایت مالی شرکت مایکل بلومبرگدارند مانند برخور

هایی نولی هنوز نماینده  استیخواه تا به امروز ترامپ مانند. نماینده حزب جمهورمشی حزب( هستند در این رقابت باقی می

و در  2020فوریه  3ها . بر این اساس انتخابات مقدماتی جمهوریخواهان و دموکراتاستحزب دموکرات مشخص نشده 

، تیانتخابات مقدما. در شود. ایالت آیووا و نیوهمشایر در انتخابات آمریکا جایگاه مهم و ویژه دارندابتدا از ایالت آیووا آغاز می

 شود.انتخابات به دو روش برگزار می

 (caucuses-های حزبی )کاکِس به شکل انجمن ـ 1

  (primaries)مقدماتی یا پرایمری  ـ2

ست که هر ایالتی یک انجمن حزبی دارد که ا( این گونه caucuses-های حزبی )کاِکس در انتخابات به شکل انجمن 

. ددهنمی رای هااین و کرده شرکت انتخابات فرآیند درـ  هستند سیاسی فعال بلکه معمولی افراد از غیر که ـاعضای آن 

(primariesپرایمری )مقدماتی 
(open)اوپن  (close)کلوز 

(caucusesکاکس )انتخاباتی انجمن های حزبی 
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ـ  ادینه شهروندان عـ عضای حزب ا یعنی ؛شودمی برگزار کاکس شکل به آیووا ایالت در مقدماتی انتخابات اولین بنابراین

مثل تمام نقاط  –  primaries)پرایمری (اما در انتخابات به شکل مقدماتی یا  دهند.در انتخابات شرکت کرده و رای می

شهروندان به پای صندق رفته و رای  در این جا نیزـ  نه اعضای حزب ـکنند دنیا که شهروندان در انتخابات شرکت می

   .دهند و آراء شمارش شده و ..می
 

 کاکِس های انتخاباتی به شکل روش(-caucuses)  پرایمری (یا(primaries  

از برگزاری تمام انتخاباِت  حاکیبرای هر یک از این دو روش هم نقاط ضعفی هست هم نقاط قوت. تاریخ انتخابات آمریکا 

ولی بعدها با پیشرفت دموکراسی و مراجعه به آراء مردم در جامعه آمریکا، این روند از انحصار  ؛قدیمی به شکل کاکس است

و شاهد برگزاری انتخابات به شکل پرایمری هستیم. البته فراموش نکنیم که انتخابات پرایمری به دو  کاکس خارج شده

در انتخابات پرایمری به شکل اوپن هر فردی بدون  . close پرایمری کلوز - openپرایمری اوپن   ،شودشکل برگزاری می

انتخابات پرایمری به  رکت کند اما درش انتخابات در دارد اجازه – دموکرات چه جمهوریخواه چه –اش توجه به مرام حزبی

مری کلوز حزب یشکل کلوز تنها اعضای همان حزب اجازه حضور و شرکت در انتخابات را دارند یعنی اگر انتخابات پرا

 . توانند در آن شرکت کنندحزب می جمهوریخواه بود تنها هواداران این

 هس مگر دارد اختصاص - ایالت سه حداکثر و ـ ایالتی خاص  معموال هر روزی به برگزاری انتخابات در :سه شنبه بزرگ

امسال در سوم سه شنبه بزرگ . کنندمی برگزار روز آن در را( ایالت 10 حدود) انتخابات ایالت چندین که بزرگ شنبه

رین تترین و بزرگانتخابات کالیفرنیا هم که پرجمعیتامسال  ( برگزار خواهد شد. در سه شنبه بزرگ98اسفند  13مارس ) 

 11)سوم فوریه (، پرایمری نیوهمشایر) انتخابات کاکس آیوواشود بنابراین کسی که برنده ایالت آمریکاست برگزار می

ه جه بیتخواهد بود. در ن نامزد نهایی همان حزب در انتخاباتاحتمال قوی  ،باشد ) سوم مارس ( فوریه( و سه شنبه بزرگ

ناسی جامعه ش به لحاظتواند نامزد نهایی آن حزب شود. رد پس نمیبَنکه انتخابات آیووا و نیوهمشایر را َطور سنتی کسی

 . هستند و سه شنبه بزرگ ریوهمشاین ،ووایآمردم آمریکا تابع برنده انتخابات  ،سیاسی جامعه آمریکا

توجه کنیم. از حزب دموکرات برنی سندرز و هیالری کلینتون  2016درک بهتر این ادعا کافی است به نتایج انتخابات برای 

 .یک حوزه برنده شدند اما در حزب جمهوریخواه دونالد ترامپ در هر دو حوزه برنده شد در انتخاباتهر کدامشان تنها 

ترامپ پس از این دو پیروزی در انتخابات سه شنبه بزرگ هم پیروز شد و پس از این پیروزی بزرگان جمهوریخواه مثل 

 دانستند که دیگر شانسی ندارند.ها استعفا دادند چون می.. از ادامه رقابتو .جِب بوش، مارکو روبیو 
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 موکرات()حزب د 2020های حائز اهمیت در انتخابات دپیشتازترین نامز 
 

یا مرکزگرای حزب دموکرات نامزد شده و افراد سرشناسی از  که از اعضای حزب دموکرات است از جناح میانه :بایدن جو

اند. وی که سابقه چند دهه کار سیاسی دارد از شانس قابل توجهی برای پیروزی بر وی به طور رسمی حمایت کرده

آمدهای خواری پسرش برای وی پی برخوردار است هرچند موضوع اوکراین و رانتتعداد دیگری از نامزدهای انتخاباتی 

 منفی در برداشت.

خود را نامزد سوسیال البته او شود )ها شناخته میجناح چپ دموکرات که به عنوان نامزد انتخاباتی از: برنی سندرز

وی به رغم داشتن  .باشدمی هاموکراتسناتور مستقل در سنا است که تنها هم پیمان دو دموکرات معرفی کرده( 

های در جایگاه دوم جذب کمک و سترده سرمایه داران برخوردار استهای متعدد ضد سرمایه داری از حمایت گبرنامه

داران از سندرز با وجود شعارهای ضد )علت حمایت سرمایه است.میلیون قرار گرفته 57مالی برای انتخابات است با 

-داری باور دارند که اگر قرار است نظام سرمایهداران و معتقدین به سرمایهکه خیلی از سرمایه این استداریش سرمایه

تواند این جراحی و تالش برای حفظ و انتخاب سندرز می د یک جراحی بزرگ در آن انجام شودداری حفظ شود بای

 (داری باشدساختار سرمایه
 

شود نامزد جناح لیبرال حزب دموکرات بود و شهردار معرفی می 2020انتخابات  نوظهورکه به عنوان ستاره : پیت بوتیجیج

دار رغم موقعیت نه چندان قوی قبلیش )شهربیشتر نیست. چند علت باعث شده که بوتیجیج به میک شهر کوچک و گمنا

)مبرا بودن از  قدرت جوان بودن، نداشتن سابقه در ساختار( پیش بیفتد از جمله: م بودنیک شهر کوچک و گمنا

حتی  و داشته منفی به کهنه سیاستمداران تصویرنسبت حاضر مردم آمریکا  اتهامات فساد اقتصادی و سیاسی؛ در حال

 (.، امیدواری به اقدامات وی در رفع تبعیضات جنسیتی و..اندانزجار پیدا کرده

 

ترین فرد از این جناح است. این فرد هم به جناح سرشناسخواه نامزد انتخابات شده  که از جناح ترقی :الیزابت وارن 

غم برخورداری از چهره دانشگاهی و سناتوربودن رمحافظه کار نزدیک بوده و چهره تلطیف شده جناح چپ است. وی به 

 مندی از قدرت سخنوری فاقد کاریزمای الزم برای رهبری سیاسی است.و بهره
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  2/10/1398تا تاریخ   هادر جدیدترین نظرسنجیحزب دموکرات نامزهای انتخاباتی  آرای هفتگی آمارمیانگین 

 (  RCP)گردآوری توسط سایت  

 
 

 

باید دید و مطالعه کرد ولی نباید بر اساس آن پیش بینی قطعی کرد. کما  هاها را برای درک بهتر روندنظرسنجی نکته :

 .مغایرت داشت هاهم نتیجه نهایی با نظرسنجی 2016اینکه در 
 

 ،میلیارد دالر سرمایه 60یکی از نامزدهای انتخاباتی است که توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. این فرد با داشتن  ،بلومبرگ

، سه دوره شهرداری دار بزرگ آمریکایی و ثروتمندترین نامزد انتخاباتی تاریخ آمریکاست. بلومبرگ عالوه بر ثروتنُهمین سرمایه

از این نظر هم مورد توجه است. وی با داشتن افکاری همچون آزادی سقط جنین و ازدواج که یورک را در کارنامه خود داشته نیو

یادی خود را تاحدود ز ،داند ولی در خصوص مواضع اقتصادیمی خواه جناح ترقیهمجنسگراها خود را به لحاظ اجتماعی جزو 

دانند که توانایی برقراری ارتباط حزب خیلی از ناظرین وی را فرد مستقلی در درون حزب دموکرات می نیداند. بنابراکار میمحافظه

تاکید دارد. براین اساس  وحشت اعضای سنتی حزب دموکراتبر  ،دموکرات با سایرین )در دیگر احزاب(  را دارد. یک تحلیل موجود

های گسترده مردمی به در رقابت درون حزبی و کمک 2016نتخابات رشد چپگرایی در حزب دموکرات همچون پیروزی سندرز در ا

حاضر وحشت سران سنتی این حزب همچون بایدن، هیالری کلینتون و باراک اوباما را در پی داشته است. اتفاقا ترامپ وی در حال

به خود جذب کند حتی هواداران  نمایی این رشد چپگرایی در حزب دموکرات تالش کرده افراد زیادی رانیز در این مدت با بزرگ

در اردوگاه خود جمع  ،داری خارج کندگرایی کشور را از مدار سرمایهسنتی حزب دموکرات را به علت این نگرانی که رشد زیاد چپ

 ها را به دست بیاورد.آراء آن توانست و کرده
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میانگین آمار هفتگی نامزدهای انتخاباتی در جدیدترین نظرسنجی ها



 

8 
 

 

 

 

  آخرسخن 

رسد قدرت گرفتن ترامپ نیز یکی از عواملی است که این اختالفات سیاسی و حزبی در آمریکا شدید است و به نظر می          ولا ا

 کند.اختالفات را تشدید می

اباتی های انتخرسد حزب جمهوریخواه تا حد زیادی به این جمع بندی رسیده که ترامپ نماینده این حزب در رقابتبه نظر می         ثانیاا 

ها در رویارویی با ترامپ را باشد. این در حالی است که حزب دموکرات هنوز به وحدت الزم نرسیده و این امر ناکامی آن 2020

شخصیت مهم و قدرتمند را عامل دیگر برای شکست یک نبود  ،ه بر اختالفات یادشدههد. در این حال برخی ناظران عالوافزایش می

 دانند. ها میاحتمالی دموکرات

طرح یادشده در صورتی اجرایی شده و موجب برکناری رییس جمهوری  ،ح استیضاح از سوی مجلس نمایندگانپس از تصویب طر       ثالثاا 

نفر رای مثبت به استیضاح بدهند. این در حالی است که واقعیات موجود چیزی  67خواهد شد که دو سوم از کل نمایندگان سنا یعنی 

یضاح رای مثبت نداده بنابر این انتظار رای دهد. براساس اطالعات موجود هیچ نماینده جمهوریخواه به طرح استغیر از این را نشان می

مثبت آنها در مرحله بعدی یعنی برکناری ترامپ دور از ذهن و غیرواقعی است. عالوه بر این دالیل یادشده برای برکناری ترامپ به نظر 

 تضعیف آن در آستانه  یعنی این دالیل تنها برای فشار آوردن به حزب رقیب )جمهوریخواه( و .رسد قدری ضعیف و ناکافی استمی

جمهوریخواهان  جایگاه –که احتمالش کم نیست  –انتخابات است نه بیشتر! واقعیت این است که در صورتی که طرح یادشده شکست بخورد 

  کند.به ویژه ترامپ را در آستانه انتخابات تقویت می


