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 آمریکا ئیس جمهورانتخاب ر و فرایند شیوه

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.ir )سرویس پژوهش ( ـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما

   پژوهشگر: دارابی

 سياسيمعاونت 

 سياسي اهياداره ژپوهش



 

1 
 

 فهرست

 صفحه                                                                                                                                                                            عنوان

 2 ............................................................................................................................................ مقدمه 

 2 ............................................................................. حضور در انتخابات وهیو ش یجمهور استینامزد ر طیشرا 

 3 ................................................................................................................................ یانتخابات نیکمپ 

 3 .......................................................................................................................... جمهور سیانتخاب رئ 

 7 ....................................................................................................... کایجمهور آمر سیرئ مراحل انتخاب 

 

 



 

2 
 

 مقدمه 

دیگر تا انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده باقی مانده است. این انتخابات که هر چهار سال یکبار در روز  23 

شود، توجهات بسیاری را در سطح جهان های زوج برگزار میدوشنبه ماه نوامبر در سالشنبه بعد از اولین اولین سه

ز شرایط ابه خود جلب کرده است. فارغ از پیامدهای نتیجه این انتخابات، در نوشتار پیش رو فرایند برگزاری انتخابات 

 مورد بررسی قرار گرفته است. نامزدها تا معرفی رئیس جمهور 

 حضور در انتخاباتو شیوه ست جمهوری ریانامزد  شرایط 

ثابت مانده ایاالت متحده از زمان ریاست جمهوری جورج واشنگتن، شرایط ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری 

 سال ساکن آمریکا 14حداقل و باید متولد  ،و مذهبی نژاداز هر جنس، نامزد ریاست جمهوری  ،است. بر اساس قانون

نامزدهای ریاست خواه و دموکرات دو حزب جمهوریبه طور سنتی باشد. سن داشته سال  35 حداقل؛ همچنین باشد

 -)پرایمری انتخابات مقدماتییا  )Caucus1 –انجمن حزبی )کاکسنامزدها از طریق  .دکننمیمعرفی را جمهوری 

(primary دهندگان عضو حزب سیاسی، مجاز به حضور کاکس، جلسات محلی است که فقط رأی شوند.می برگزیده

به سه شکل دهندگان هر ایالت یأر ،انتخابات مقدماتیدر هستند. ن حزبی وو اعالم علنی حمایت از نامزد دردر آن 

یت عضوبدون توجه به  طیهمه شهروندان واجد شراکه  «باز»: کنندیداوطلبان درون حزب انتخاب منفر را از بین  کی

گیری یأمجاز به شرکت در ر ،اعضای رسمی حزبفقط  که «بسته» شرکت کنند. یریگیدر رأ توانندیحزب مدر 

حضور آن مسئوالن حزب در مورد  یط و شودیاستفاده م همچون آالسکا تاالیاز ا یدر بعضکه  «ترکیبی»هستند و 

 .رندیگیم میتصم ب،یعضو حزب رق ایعضو حزب  ریغ دهندگانیرأ

سه شنبه بزرگ  و ازبرگزار  یجمهور استیتا ژوئن سال انتخابات ر هیاز ژانوهای حزبی و انتخابات مقدماتی انجمن

(Super Tuesday)ت،االیا شتریب ی است کهمارس روز ای هیدر ماه فور بزرگشنبه سه شود.ی، به طور کامل آغاز م 

درون  برنده انتخابات بینیی مهم در پیششاخص ،این روز جینتا کنند.یبرگزار مهای حزبی ی و انجمنانتخابات مقدمات

 نسیونکنوا با شرکت در یاسیس احزاب ندگانینما؛ ستانتخاباتی ا اوج جنگاواخر جوالی و اوایل آگوست است.  حزبی

سوپر و  2که غیر متعهد هستنددر این کنوانسیون نمایندگانی هم  د.کننیم یمعرف یبه طور رسم را نامزدها ملی

 . بر عهده دارندشوند و نقش مهمی در تعیین نامزد نهایی حزب نامیده می 3دلیگیت

شرکت  ندهینما 750مجموع چهار هزار و  ازنماینده  376دو هزار و حداقل ی أبایست رمی، نامزد دموکرات  2020در سال 

این  .معرفی شود نماینده حزب در انتخابات ریاست جمهوری کرد تا به عنوانمی بکننده در کنوانسیون ملی حزب را کس

  4.ی بودأر 552ی از مجموع دو هزار و أر 277و  هزارحداقل  انخواهینامزد جمهورتعداد برای 

                                                           

 نشست و جلسه بزرگان قبیله است. یبه معن ،یمتعلق به بومیان آمریکای یلغت . 1

 دهند. رییخود را تغ یتوانند رایم هامتعهد ریاما غ ،کنند تیاند حماداده یتر به او راشیکه پ ییدایموظفند از کاند هامتعهد کنوانسیوندر  . 2

 خواهیارشد و سران دو حزب دموکرات و جمهور ندگانینما . 3
4  .  https://www.cfr.org/backgrounder/us-presidential-nominating-process 
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 کمپین انتخاباتی  

ن و وبرگزاری کنوانسیپس از کنند، برای کسب حمایت درون حزبی تالش می نامزدهاملی،  ونیکنوانس یقبل از برگزارتا 

اصلی  بیرقهر نامزد در مصاف با این دوره زمانی  در شود.یمعطوف م یبه انتخابات عموم اتتوجه ،معرفی نامزدهای نهایی

طور به  ایاالت یبرخالبته  نماید.دهندگان را به حمایت از خود ترغیب یأتا ر کندهای خود را اعالم میبرنامه ،از حزب مقابل

به عنوان هم  تاالیا یبرخ تواند اثر قابل توجهی بر آرای آنها بگذارد.ات نامزدها نمیغخاص هستند و تبلی یسنتی حامی حزب

بنفش بلکه  ،ها()حامی دمکرات آبیخواهان( و نه )حامی جمهوری ؛ ایاالتی که نه قرمزشوندیجنگ خوانده م دانیم تاالیا

 تا آنها را به رنگ خود درآورند.  ،. تمرکز نامزدها بیشتر بر این ایاالت استموکرات( هستندد هم خواه ویجمهورهم )

 انتخاب رئیس جمهور 

از  ای یبه صورت حضور ،دوشنبه ماه نوامبر نیشنبه بعد از اولسه نیاول در کایمتحده آمر االتیا ریاست جمهوریانتخابات 

الکترال مجمع گزینندگان ) بلکه ،شودیمردم انتخاب نم یأجمهور با ر سیرئجالب اینکه  .گیردیپست انجام م قیطر

تشکیل شده است که  گزیننده )الکتور( 538 مجمع گزینندگان از د.کننیانتخاب ماو را   Electoral college) -کالج

ر کنگره هر ایالت د ندگانیتعداد نماتعیین شده و با ت بر اساس جمعیت ایاالگزینندگان تعداد  .دنکنت را نمایندگی میایاال

  1برابر است.

 سهم ایاالت در الکترال کالج

 
 )واشنگتن ایکلمب هیکوچک مانند ورمونت و ناح تاالیاگزیننده و  38و  55 بیو تگزاس به ترت ایفرنیبزرگ مانند کال تاالیا

 کترالال، )به استثنای نبراسکا و مین( همه آرای التیا یکدر  یعموم یبرنده آرا دارند. سه الکتورهر کدام فقط دی سی( 

  آورد.را به دست میآن ایالت 

                                                           
  https://www.iribnews.ir/005jSV، موجود در: 15/8/1395های خبری صدا و سیما، پژوهش بیان ساده فرایند پیچیده انتخابات آمریکا، پژوهش اداره.  1

https://www.iribnews.ir/005jSV
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 مردم آرایالکترال در برابر  آرای -2000انتخابات سال 

 
پس از روز انتخابات  آنها د.کننیانتخاب م یمل ونیمعموالً در کنوانس وقبل از انتخابات  ،مربوطه یاسیاحزاب س راالکتورها 

رای از  270نامزدی که بتواند حداقل دهند. میحزب خود  به نامزدخود را  یو را ندیآیخود گرد هم م التیا تختیدر پا

 یبه سنا هیژانو ششم ،نتایج شود.یمتحده انتخاب م االتیجمهور ا سیبه عنوان رئآرای مجمع گزینندگان را کسب کند، 

 کند. سوگند یاد می هیژانو 20 دیجمهور جد سیرئ و شودیمتحده اعالم م االتیا

 

 
 

ه خواه به رغم اینک. در این پنج انتخابات، چهار نامزد جمهوریای داشته استآرای الکترال کالج در پنج انتخابات تاثیر ویژه

آدامز انتخاب جان کوئینسی  که 1824)سال سفید راه یافتندآرای مردمی کمتری نسبت به رقیب دمکرات داشتند، به کاخ 

  .خواه هویت مستقلی نداشتند(شد، دو حزب دمکرات و جمهوری
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 نقش تعیین کننده آرای الکترال 

 
 

 

 

 

 ندگانیمامجلس ن، متحده االتیا یقانون اساسدوازده متمم طبق را کسب نکند،  یآرا کالج انتخابات تیاکثر ینامزد چیه اگر

هر سناتور ) شودیسنا انتخاب مهم از سوی جمهور  سیمعاون رئارد(؛ د یرأ کی التیهر ا) کندمیجمهور را انتخاب  سیرئ

 .(دارد یرأ کی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتخاب ترامپ جمهوری خواه؛ •
هیالری )آرای مردمی رقیب 

.   بیشتر بود( کلینتون

2016

انتخاب بوش جمهوری خواه؛ •
(  ال گور)آرای مردمی رقیب

.بیشتر بود

2000

انتخاب هریسون •
جمهوری خواه؛ رقیب رای 

.  مردمی بیشتر داشت

1888

انتخاب هایز جمهوری خواه؛ •
آرای مردمی رقیب بیشتر

.بود

1876

تقسیمراانتخاباتیکالجنامزدچهار•
راآدامزنمایندگان،مجلسوکردند

آرایجکسون،کهحالیدرکرد،انتخاب
.داشتبیشتریمردمی

1824
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 روسای جمهورآمریکا میزان آرا مردمی و الکترال   مقایسه
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 آمریکا مراحل انتخاب رئیس جمهور 

 

معرفی رئیس جمهور

2021ژانویه20-تحلیف رئیس جمهورو معرفی رئیس جمهور( 2021ششم ژانویه )ارسال نتایج به سنا 

روز انتخابات

رای دهی الکتورها در هر ایالت 2020سوم نوامبر-مشارکت مردم در انتخابات

معرفی نامزد

ی انجمن های حزب-انتخابات مقدماتی: رقابتهای درون حزبی
(2020از ژانویه )

کنوانسیون ملی حزب و معرفی نامزد نهایی


