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 چکیده
دموکراسیییی  ام امروزم انباابای ریاسیییر  آهورم  مریکا اسیییرن زیرا این ک     یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین مسایل در 

کسیی انباا  می ویودا از    بزبی انباا  می ویود و    برنام   ایی را در مزارزای انبااباتی  ود میرکی کرد  و بر اسییار    ررم  ورد     

 آ  این بسیاسییر  ا مو ش و   اسر ک  در  اگاا انباابای    اسیرا تثییر مهآی بر مسیا ل سییاسییا ا بآا ی و ادب یادم  ها  می . اردن     

تو    ا بر روم این کر یا  پیچی   مبآرکز ویود و بحث  گونگی ررم د ی وهرون ا   مریکایی ب  نامزد ام دو   ریاسیر  آهورم  مریکاا 

ا ررسییی نماا انبااباتی ریاسییر  آهورم  مریکبز  سیییاسییی پر ا آیر  مریکا وییرو  وییودن در این مماا  با مرا ی  ب  ماابن کباباان  ام ب  ب 

  پردا ب  و ب  توضیح مجآن انبااباتی در این کر یا  اوار  و  و در روون نآود  نماط تاریک     آر .آاوب  و ن از  آل  این نماط می توا

ای نآود و در نهایر ب  بررسییی نمر ب   گونگی ارتزاط بردرار کرد   ر ررم وییهرون   مریکایی با انباا  ویی   رییه  آهور  مریکا اوییار 

 مااافا  این روش پردا ب  و ن

 

 انباابای ریاسر  آهورم  مریکاا مجآن انبااباتیا ررم مرداا مااافا  با نماا انبااباتی  مریکان :کلمات کلیدی
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 مقدمه

ک  وییامل دو باشییی اسییرا  سیسبم انباا  رییه  آهورم در  مریکا ب  .ون  ام طرابی و   ک   آ  مرابل   

می باویی ن دسییآر انباا  نامزد ا وییامل دو مربل    4و انباابای ریاسییر  آهورم 3انباا  نامزد ام ریاسییر  آهورم

نامزد بز   ود ویییود بای  ابب ا در   ر که ک  باوا   7بز  می ویییودن 6و انباابای کاوانسییییو  5انباابای مم ماتی

دسییآر  1مربل     پیروزم در کاوانسیییو  بز  اسییرا سییلسییل  مراتش بزبی  ود ب  پیروزم دسییر یاب  ک    رین   

انبایابیای رییه  آهورم ویییامیل دو مربلی  انباا  ا عیییام مجآن انبااباتی و انباا  رییه  آهور توسییی  مجآن      

انبااباتی اسیییرن ب ین  اطر از انباابای ریاسیییر  آهورم  مریکا ب   اوا  پیچی   ترین و سیییار ترین انباا   ا در  

 وودن   ها  ناا برد  می 

در این مماا  ک  با روش توصیییفی انجاا .ردی   اسییرا   عا میرکی و وییااسییایی  گونگی کارکرد دسییآر دوا  

اسیرن این پوو ش سییی در پاسخ ب  این    1انباابای ریاسیر  آهورم  مریکا میروع ب  ااکبرا  کاا  یا مجآن انبااباتی 

ی  یک انباابای  ادالن  و ما فان  پای  . ارم و   اسر ؟ سیوا  را دارد ک   یا انباابای ریاسیر  آهورم  مریکا بر پا  

و با طرح این کرضیییی ا پوو ش باپر پیش می رود ک  انباا  رییه دوار  ا در بکومر  ام دموکراتیک بای  با ررم 

 مسبمیم مردا باو ن
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ام  مریکا  زء مسبیآرای انگلسبا  بودن ا می ااک مآااک ایاار   1776با این ک  دزل از ا ال  اسیبمال  در سا   

یک کرمان ار درار .رکب  بودن در سا   10مزبور در امور دا لی  ود  زادم داویبا  و در ررر  ر یک از سییزد  مسیبیآر    

پاراآا  انگلسییبا  ماایای   ی م بر  اما ویییشیی ا کاح  و مح ییوالی دیگر وضیین نآود و بر    ویی  ک  ماایای   1761

مزبور را ب و   لش رضیایر پاراآا   ام مسیبآرای  مریکایی  ود ملااز  و دریاکر داردا ک  مو زای نارضایبی اککار   

در وهر کیالدافیا کاگر  ام مرکش از نآایا .ا   1774 آومی  مریکاییا  را کرا م  وردن در نبیج  این ا بالعا در سیا   

وکادارم  ود ب  پادویییا  انگلسیییبا ا تماضیییا کرد ماایای مزبور مل ی   مجیااه محلی مایمی  .ردی  و این کاگر  با تثیی   

.ردی   و از    ب  بی  پاراآا  انگلسیبا  ب و   لش مواکمر ممامای صیالبیب ار مب رکای  مریکایی  ود ماایاتی وضن   

نآود و  بردرار و دریاکر ناآای ن دوار انگلسییبا  این تماضییا را رد کرد  و در دسییآبی از مسییبیآرای  ود بکومر نمامی

کاگر    ی م در کیالدافیا مایم  و  1775این اد اا کابیا  انگلیسیییی مو ش ویییورش در  مریکا .ردی ن در د م ما  می 
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اسیبمال  سیزد  مسبآر   مریکایی را   1776 رج واویاگبن ب  ریاسیر ارتش انمالبی انباا  وی ن کاگر  در  هارا یو ی     

کوق  11اسیاانیا در  ا،ا ارتش انگلسیبا  م لو  .ردی ن نآایا .ا  سیزد  مآلکر   ا الا کرد و په از م ا ل  کرانسی  و 

ب   1717یک کاف راسیییو  تشییکیل دادن  اما ب   لر ایجاد مشییکالتی در ادار  امور ک راسیییو  در سییا    1771در تاریخ 

یثاق دزلیا  الع مپیشییاهاد نآایا .ا  مآلکر نیو رسیییا کاگر    ی م ب  ریاسییر واوییاگبن ایجاد ویی  ک    کش بر 

 12تهی  دانو  اساسی بودا ک   مریکا را تز یل ب  اواین کشور با نماا ک را  نآودن

کاگر  دانو  اسیاسی  مریکا  ا ین روش را برام انباا  ریاسر  آهورم پیشاهاد کردن یک ای  ا انباا  رییه  

مر مو ش این ا بر این باور بودن  ک  ک  تی ادمایاالی مبح   بودن اما این ای   ب  این  اطر رد و  کاگر   آهور توسی   

د ری بیش از ب  کاگر  می ویودن  الو  بر        ام نیز  می   داویبا  این امر مو ش کساد و اکزایش  ان  زنی  ا در   

کاگر  برام انباییا  رییه  آهور می ویییودن  م  اینا تود  میبمی  بودنی  کی  این روش انباییا  مو ییش از بین رکبن    

 13وا می وودنتفکیک د

ای   دوا انباا  رییه  آهور توسییی  مجااه تمایای ایاابی بود ک  این نمر نیز ب   لر ترر از وابسیییبگی و ایجاد 

 14دین رییه  آهور ب  این نهاد  اا رد و ن

ای   سیییوا    بود ک  رییه  آهور توسییی  ررم مسیییبمیم مردا انباا  ویییودن این ای   ب  این دایل رد وییی  ک    

انو  اسیاسی  مریکا ا بماد داوبا  ک ا اوال  مآکن اسر  رد  آیی توانایی انباا  بهبرین را ن اوب  باو  و  نویسیا .ا  د 

و ب ین .ون  15 م  این مردا ب   لر   ا ویاا ر کاکی نسزر ب  نامزد ام دیگر ایاار  ا ب  نامزد ایاار  ود ررم د ا  

 آهورم را ب  دسییر نآی  وردن  و ببی مآکن بود   یچ یک از کان ی ا ا اکثریر کاکی برام کسییش ما ییش ریاسییر

 رییه  آهورا تاها ماباش یک ایاار پر  آییر باو ن 

در نهایر در  لسیی  ام میروع ب  کآیب  یازد ما کاگر  دانو  اسییاسییی انباا  حیر مسییبمیم رییه  آهور توسیی   

  16یسام را بودنمجآن انبااباتی را ت ویش کردن این روش مشاب  انباا  پاپ کاتوایک توس  کل

نمش ابزا  سیاسی را در سا بار  نووبا یم 1717 ا س مریکا را در  دانو  اسیاسیی   17پ را  بایانگ ارا اگامی ک  

  ا در بمیمر تالش داویبا  از طری  پیش بیای ترتیزای مییای در دانو  اساسیا مانا  بکومر پیش بیای نکرد  بودن ن   

ا بار تشکیالتی س  آال مجآن انبااباتی  آهور ب  وسییل   تفکیک دواا تیاد  دواا نماا ک راای و انباا  حیرمسیبمیم رییه 

بن و گا ایی  آچو   رج واواز ابزا  سییاسی و تشکیالی انح ارم      ا سازن ا ب  طورم ک  وا یر  را  مریکا

 این  و  مم کردن ن ا ا در    زما  انباا  کاا .ا  ریاسییر  آهوردیگرا ا ابزا  سیییاسییی را ویییلا  میرکی می  
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اما و ن ن .ا  مجله از  ر ایاار انباا  میسیااتور ا ب  طور مسیبمیم و ب و     ک  انبااباتی بر.زار وود توس  نآایا   

در  آیل این رونی  بی  .ون  ام دیگر پیش رکر و  مریکا ب  یکی از اواین کشیییور ام دارام ابزا  ملی تز یل وییی  و     

با ررم مسبمیم مردا  1164م و   24انباا  وی   ا عیام مجآن انبااباتی و سااتور ا په از م تی در اصالبی  وآار    

  11صوری پ یرکرن

 ر ایاارا ب  .ون  ام ک  دو  دانونگ ارم    ممرر  وا   "دانو  اسییاسییی  مریکا :   2ماد   1با   2ب  مو ش ویی  

داوییرا تی ادم  عییو انباا  کاا  ا برابر با مجآو  سییااتور  ا و نآایا .انی ک     ایاار ب  دارد در کاگر  داوییب     

ایاالی مبح   ب   ه   این مجآنا ک  از مجآو  سییااتور ا و انباا  رییه  آهور  11ا"باویی ا ما ییو   وا   کردانننن 

نآایا .ا  مجله نآایا .ا  تشیکیل می ویودا درار می .رکرن در ابب ام امر و بر اسیار ت ریح دانو  اساسیا مماا   ر    

جااه مایاار می توانسر مشاص کا  ک  از    را ی ا عام مجآن انبااباتی    ایاارا انباا  وون  و در  آل بیشبر 

تمایای ایاابی  ود دسیر ب  انباا  و انب یا  این ا عا می زدن ا اما با پایا  پ یرکبن  ا،  ام دا لی کم کم مجااه   

 20ایاابی این وپیف  را بر دوش وهرون ا   ود . اردن  تا     ا را در  رص  بکآرانی وریک .ردانا ن

 

 تعداد و شرایط اعضای مجمع انتخاباتی  - 2

مجآن انبایابیاتی برابر تیی اد ا عیییام کاگر  ایاالی مبح    مریکا ک  ویییامل نآایا .ا  مجله     تیی اد ا عیییام  

 21می وودا می باو ن نآایا .ا  و سااتور  ا

امروز  بر  22نفر انباا  ویی ن  435( تی اد ا عییام مجله نآایا .ا    1121بر اسییار دانو  تمسیییم با م مج د    

 23وا  ین ورای  ررم داد  در مجله نآایا .ا  یک کرسی و ود داردن نفر 570000اسیار سروآارم  اا ب  ازام  ر  

 م  اینا ا عیام مجله سیاا   د یاببی را وامل اسر و برابر اسر با دو سااتور برام  ر ایاار ک  اکزایش کل سااتور ا   

ل و   اسرا ب   آین ایاار تشییک 50تاها با اکزایش تی اد ایاار  ا صیوری می .یردن ایاالی مبح    مریکا  م اکاو  از  

 24سااتور اسرن 100 اطر ساا مبشکل از 

نابی  ام ک  پایبار بکومر ایاالی  " 1160دانو  اساسی م و   23سر انجاا بر اسار و  یک اصالبی  وآار  

مبح   اسیر ننن ا تی ادم  عو انباا  کاا   رییه  آهور و میاو  رییه  آهور برابر با مجآو  سااتور ا و نآایا .ا   

مجله در کاگر ا با این کرض ک  ا.ر ایاار بود اسییبحماق انباا     تی اد را داوییرا و در با  بیشییبر از کم  آییر  
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باابراین از  25ا ب  واوییاگبن دم سییی ا از  م داوییبن ب ادل سیی   عییو انباا  کاا   داد  ویی ن "ترین ایاار ناوا   بود

 نآایا   اسرن 531وز  تی اد ا عام مجآن انبااباتی برابر مجآو  ارداا باال میبوا  ب  این  آن با م رسی ک  امر

نن  یچ سیااتور یا نآایا  ا یا ویا ی ک  و لی در    "دانو  اسیاسیی ایاار مبح  :    2ماد   1با   2بر اسیار ییل وی    

  موسییسییای حیر انبفا ی و انبفا ی تابن دوار ایاالی مبح   بر  ه   داوییب  باویی ا ب  سییآر  عییو انباا  کاا   ما ییو

ا  یچ وییرط سییایا وییهرون م و ادامر داوییبن در ایاابی ک  از    انباا  می وییودا برام ا عییام انباا  "ناوا   ویی 

  26وون   و ود ن اردن

داردن ایاار  ام پر آییر دارام ا عییام انباا  کاا     ر ایاار دو سییااتور و تی ادم نآایا   مجله نآایا .ا 

بیشبرم در کاگر  دارن ن  م  این ب   لر این ک  مردا ایاالی مبح   در ت ییر داد  بیشیبرم  سیبا  زیرا ک  کرسی  ام   

با کا ش یا اکزایش  آییر روبرو  سبا  و ب   آین  اطر مآکن اسر  محل زن .ی  ود میروع  سبا ا احلش ایاار  ا

برام روون  27رو برو وون ن ایاار  ا با کا ش یا اکزایش کرسیی  ام  ود در مجله نآایا .ا  و ا عام انباا  کاا   

 و   این موضو  ب  ت ویر ییل تو   کای  :

 
 28: پراکنده گی اعضای مجمع انتخاباتی در سطح ایالت های آمریکا1تصویر شماره 

 

 2012ا ب   اوا  مثا  می توا  این .ون  یکر کرد ک  در انباابای مجله نآایا .ا  سا  1با تو   ب  ت ویر وآار  

میشییگا ا نیویور،ا اویزیاناا ایلیاویزا میسیورما  یوواا او ایوا پاسییلوانیاا نیو رسی و ماسا وسر با کا ش    ایاار  ام 

کرسیی  ا و ایاار  ام واواگبنا نواداا یوتاا  ریزوناا تگزارا کلوری اا  ور یا و کاروایاام  اوبی با اکزایش کرسی  ا  

                                                           
 . 314. بوشهری، جعفر، پیشین، ص 25
 .225همان، ص . 26

27. Soifer, P., Hoffman, A., & Voss, D. S. (2011). CliffsQuickReview American Government. Cliffs 

Notes., P 24. 
22. http://2010.census.gov/news/img/apport_chart4_appttot.jpg. 
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 رو برو و   ان ن

باتی  ر ایاار با تو   ب  کرسی  ام  ر ایاار در مجله نآایا .ا  می توا  این در مورد تی اد ا عام مجآن انباا

 ررم ااکبرا  دسر زدن  531.ون  ب  تمسیم 



 : تقسیم آرای الکترال در بین ایالت ها. 1جدول شماره 

 11  ریزونا 3  السکا 1  الباما

 1 کلرادو 55   کاایفرنیا 6   رکانزار

 21  کلوری ا 3  دالویر 7   کابیکر

 4  ی ا و 4    اوایی 16  ور یا

 6  یوا 11 ایا یانا 20 ایلیاویز

 1 او یزیانا 1 کاباکی 6 کانزار

 11 ماسا وسر 10 مریلا  4 مین

 6 میسیسیای 10 سوتامیا  16 میشیگا 

 5 نزراسکا 3 مونبانا 10 میزورم

 14 نیو رسی 4 نیو  آشایر 6 نوادا

 15 کاروایاام وآاای 21 نیویور، 5 نیومکزیکو

 7 اوکال اما 11 او ایو 3 داکوتام وآاای

 4 رود یلا  20 پاسیوااایا 7 اور.ن

 11 تاسی 3 داکوتام  اوبی 1 کاروایاام  اوبی

 3 ورمونر 6 یوتا 31 تگزار

 5 ویر یایام حربی 12 واواگبن 13 ویر یایا

 3 واواگبن دم سی 3 وایومیا، 10 ویسکانسین

 

 طریقه انتخاب شدن اعضای مجمع انتخاباتی در هر ایالت  - 3

برام انباا  ا عام مجآن انبااباتیا مردا  مریکا در روز انباابای  آومی ک  در ما  نوامزر می باو  ب  کان ی ام 

در ابب ام ت وین این روشا اصییل بر این بود ک   عییو انباا  کاا  ا می توانسییر ب   ر  21مورد نمر  ود ررم می د ا ن

نیامزد ریاسیییر  آهورم ک  مایل بود ررم ب    و از  زادم انباا  بر  وردار بودا اما امروز  اکثر نامزد ام ااکبرا  از  

  ررم ب  ا ن برام تعآین این امر ک پیش مشیاص می کاا  ک  مبیل  ب  ک اا بز   سیبا  و می  وا ا  ب  ک اا نامزد  

 عیو انباا  و   مجآن انبااباتی ب   آا  نامزد ک  درار    را با مردا . اوب  اسرا ررم  وا   دادن ضآانر ا را ام  

محرومیر از بموق ا بآا ی و ببی بازپه .یرم ررما برام  عیییو بی  از  ریآی  نم م .رکب  تا  مابلفی در  ر اییاابی 

 31اسرنممرر و    30وکا

ب   لر این ک  سییسبم انبااباتی  ر ایاار بسبگی ب  مماا   آا  ایاار و نماا انبااباتی محلی    ایاار داردا مآکن  

  مرسوا در انباابای مجله نآایا .ا  یا روش  ام دیگر اسبفاد  نآایا ن FPTPاسر ایاار  ا از روش 
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30. Http://en.wikipedia.org/wiki/Faithless_elector. 
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  مساوم ب  احاظ  آییبی تمسیم می وودن در بر ی ایاار  ا مالم 13ررم ااکبرا  دارد ب   13برام مثا  ا.ر ایاابی  

   ایاار در مجآن انبااباتی اسییم در  32نیز مردا در روز انباابای ب  یک ایسییر ررم می د ا  ک  ب  تی اد بزر.ی بوز 

در   ر وا ی ک  اکثریر نسزی را 34"برن    آ  را می برد  "بر اسار یک رسم د یآی انگلیسی  33   درج وی   اسرن 

ایاار کسیش کا  تآاا  رام ااکبرا     ایاار را کسش  وا   کردن اما دو ایاار مین و نزراسکا از این دا    تزییر نآی  

ا این اکثریر نسزی ب  36ن اازب   و  امروز  کشور  مریکا دارام دو بز  سیاسی دموکرای و  آهورم  وا  اسر35کاا 

ریر ملل  تز یل می وییودن بر این اسییار ا.ر بزبی پاجا  درصیی  بیالو  بود  ردم ابزا  انباا  وییون   ب  اکث  لر دو

 یک  را را در ایاابی کسش کا   آ   رام    ایاار را صابش می وودن

انباا  کاا   در  نن ا عییام "در مورد انباا  رییه  آهور و میاو  وما بر اسییار دانو  اسییاسییی ایاالی مبح   

ک  ب ادل یکی از  نا  سیاکن ایاابی نزاو  ک  ا عا از    ایاار  سبا  و کهرسبی   ایاار  ود ب  دو تن ررم  وا ا  دادا

از ناا  آ  اوییااصییی ک  ب      ا ررم داد  ویی   با یکر  رایی ک  ب  نفن  ر یک داد  ویی   اسییرا تامیم  وا ا  کردن   

ب  رییه مجله سااا  وا ا  کهرسیر مزبور را امعیا و .وا ی نآود ا مهر وی   ب  پایبار دوار ایاالی مبح  ا  لا     

کرسییبادن رییه مجله سییاا در بعییور ا عییا سییاا و مجله نآایا .ا   آ  .وا یاام   ا را باز  وا   کرد و  نگا   را    

ا عام مجآن انبااباتی  37"رییه  آهور  وا   و ا نن ویآرد   وا   وی  و وا ی ک  بیشبرین  را را ب  دسر  وردا  

سییار رییه  آهور ایاالی مبح   بای  اکثریر ملل   رام ااکبرا  را ب  دسییر بیاورد ک  ایاگون   آل می کاا ن بر این ا

ررم کسش کا ن اما ا.ر کسی این اکثریر را کسش نکرد مجله نآایا .ا   270ررم ااکبرا  می بایسر  531با اببسا  

م  ی زنا ن در این  اگاا  ر ایاار کاز میا  س  نامزدم ک  بیشبرین ررم ااکبرا  را دارن  دسر ب  انباا  رییه  آهور م

ر یه  آهور را مشییاص می کا ن  م  اینا  31یک ررم دارد و با بعییور دو سییوا کل ا عییاا اکثریر ملل   را     ا

ا.ر میاو  رییه  آهور نیز اکثریر  را را ب  دسییر نیاوردا مجله سییاا از میا  دو نامزدم ک  بیشییبرین ررم ااکبرا  را   

ب  این روش ک  انباا  رییه  آهور و میاونش بر  ه    31  میاو  رییه  آهور  مریکا می زن ندارن  دسییر ب  انباا

در   رین انباابای  40.فب  می وود زیرا ک  اواین بار در این سا  این اتفاق اکبادن 1124مجلسیین درار می .یرد سااریوم  

                                                           
 . بزرگی حوزه به تعداد کرسی های آن حوزه در مجلس گفته می شود.32
(؛روش کار آن در انتخابات ریاساات جمهوری آمریکا به  First past the Postقدیمی ترین نظام انتخاباتی دنیاساات    FPTPروش . 33

این صااورت که کل ایالت به حوزه های با بزرگی حوزه یک، برابر با تعداد اعیااای مجمت انتخاباتی آن ایالت تقساایم میشااود و در حوزه    

همه  ها را در آن ایالت دارد صاحب انتخابیه با اکثریت نسبی الکترال کالج انتخاب می شود، پس از آن هر حزبی که بیشترین تعداد کرسی

 آرای مجمت انتخاباتی آن ایالت می شود . نگارنده 
34. Winner Take All. 

. در داخل حوزه های انتخابی سیستم برنده همه را می برد اعمال می شود اما در سطح ایالت سیستم تناسبی اعمال می شود برای مثال 35

 3الکترال است و به چهار حوزه تقسیم شده است، در سه حوزه حاصب رای الکترال شده باشد همان اگر در ایالت مین که دارای چهار رای 

 رای به حسابش نوشته می شود و رای دیگری مختص کاندیدای دیگر است.
یک ایالت هم  آرای مردم را در آمریکا به دست آورد اما به علت آن که حتی در %03راس پرو نماینده مستقل  0332. در انتخابات سال 36

 اکثریت را بدست نیاورد، حتی یک رای الکترال بدست نیاورد. 
 . 225بوشهری جعفر، پیشین، ص . 37
 .320. قاسم زاده، قاسم ، گرجی، علی اکبر، پیشین، ص 32
 . همان.33
 .027-043ابراهیمی سید نصراهلل، پیشین، صص . 41



 کسش کا  و را ی کاخ سفی  وودن ررم رامای 206ررم ااکبرا  در ممابل  332ریاسر  آهورم  مریکا اوباما توانسر 

 
 2008.41: پراکنده گی آرای دو نامزد ریاست جمهوری در سال  2تصویر شماره 

 

 انتقادات وارده به این سیستم - 4

  ب  ا ک  مردا بر اسار    ب  ن ارنمجآن انبااباتینویسیا .ا  دانو  اسیاسی  مریکا با طرابی انباابای ب  روش    

ان  ک  ا بمادم ب  دموکراسیییی و باکآیر مردا محور رییه  آهور  ود را انبایا  کاای ا ایزیای کرد     طور مسیییبمیم

نی ارنی ن  ی ا طرابی نماا انبااباتی  آومی برام تییین رییه  آهور سیییزش وییی   اسیییر ک  مبوسییی  مردا ببی ناا      

 42نکان ی ا ام ریاسر  آهورم را ن انا 

با  نا مانیی سییا بارم برام ابزا  یااث اسییرمجآن انبااباتیروش  اص یزر ناا نامزد ام ریاسییر  آهورم در  

اصییوال   یچ را ی برام در  ااین روشا نامزد ام ابزا  یااث یا مسییبمل  ز دو بز  بزرج  آهورم  وا  و دموکرای

   یچ ویییانسیییی برام برن   وییی   در انباابای ریاسیییر  ام انبااباتی ایاابی ن ارن ا و در نبیجا بیار .رکبن  رام بوز 

 ن آهورم ناوا ا  داور

ز ا ام میا  اصحا  د ری و یروی ا و میامالی سییاسیی .سبرد   مآکن اسیر رایزنی  سییسیبم مجآن انبااباتی  در  

 43نیک طرع و مابازین مردا از طرع دیگر  هر میرکی نامزد ام دااوا   ود و تییین رییه  آهور انجاا پ یرد

 آهورم  وا    ام  اصیییی را ب  دو بز  دموکرای ومزایا و میاکیر دیانو  مزیارزای انبایاباتی ک را   مریکا    

از   ا ب  مراتش بیشک  این مزایا و میاکیر مانا  اسیییبفاد  از بود    آومی برام انباابای ریاسیییر  آهورم اباشییی می
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 . ابراهیمی سید نصراهلل، پیشین.42
 . ابراهیمی، سید نصراهلل، پیشین.43

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cartogram-2008_Electoral_%20Vote-%20es.svg


 44نابزا  کو ک اسر

ک  از اصیییو  اوای   و یک نفر یک ررم ان    ا یکسیییا   کری   وییی  آ   دانماا انبااباتی  مریکا با اصیییو :   

 ر  توانسر ب دموکراسی اسرا ساز.ارم ن اردن در باای ک  ررم مسبمیم  هر انباا  رییه  آهور یا میاو  وما می

په  را بایسبی یک ان ا  ا  سیبا  ک  در  نجا ساکن  ام از انسیا   ا مجآو  ایاار . مریکایی ب  یک ررم را  لا کا 

 ام بزرج و پر آییر باویی ؟آ  نچ  ک  .یرم کشییور  مریکا مریرتر از .رو .رو  کو ک و کم  آییر در ت ییآیم

 45ن ا بگیرن .یرمان  ن  ابزا ا ابزا  نزای   ام مردا را در ت آیمبای  مهم باو  مردا

نیسبا  ب  نامزدم ررم د ا  ک  از مردا نسزر ب  مبیه   مجآن انبااباتی در دانو  اسیاسیی  مریکاا انباا  کاا .ا    

ررم را از مردا برام کان ی ام مییای ا   کا ا ا وکاان ن ا ا امکا  زیادم و ود دارد ک  انباا  کاا   بیوم دو  .رکب 

   ک  ا.ر ایاار  مریکا دوانین ایاابی وضییین وییی  27در  ب  کان ی ام دیگر ررم د  ن اازب  ا یرا  مجآن انبایاباتی وای در 

 46ندالر  ریآ  وود 100انباا  کاا   ب  نامزد مامور ررم ن    

   ا اسبفاد  از ابزار ام نوین و اببکارم نحو  امجآن انبااباتیپیچی .ی نماا انباابای ریاسیر  آهورم از طری    

ا  یاسییی و تزلی اتی می ام مبی دا   ا تواز  سیی ا و  ااح راا   ا امکا  بعییور کیا  برام بازیگرا  سیییاسییی از طی  

  ا امکا  ت ییر نماا  ابزا  بزرج و ابزا  یااثا بر وردارم از امبیازای .سییبرد  و بی ب  وب ییر ابزا  بزرج و

انبااباتی مو ود  آگی از مشیکالتی اسر ک  کار م م نماا انباابای ریاسر  آهورم  مریکا را با سرا    م موا    

 نسا ب  اسر

ب  راببی مآکن نیسییرا ب     دایل اسییر ک  این نماا در مبن دانو  اسییاسییی جآن انبااباتی سیییسییبم ماین ک  ت ییر  

 ایاالی  مریکا بایسیییبی 3147 مریکا پیش بیای وییی   و برام    ک  در نماا انبااباتی مزبور ت ییرم ایجاد ویییودا ب ادل 

 ام مودییر ر نیسبا  از امبیازای ونسیزر ب  ت ییر    تواک  کاا ا و طزییی اسیر ک  ایاالی کو ک و کم  آییر باضی   

 41نبرتر  ود دسر بردارن  ببی ا.ر  این امبیازای و برترم را حیرما فان  ب انا 

                                                           
 . پیشین.44
 .77-75ری، جعفر، پیشین، صص بوشه. 45
 .027-043. ابراهیمی، سید نصراهلل، پیشین،، صص 46
. برای انجام اصالحات در قانون اساسی آمریکا بایستی پیش نویس جدید، در دو سوم ایالت ها به تصویب برسد تا ازرسمیت قانون اساس 47

 برخوردار شود.
 . ابراهیمی سید نصراهلل، پیشین.42



 گیرینتیجه

درسیر اسیر ک  اواین نویسیا .ا  دانو  اسیاسیی در  مریکا و کرانس  از این ک  مردا ب  صوری مسبمیم سرنوور      

ود ب مامور نمری  باکآیر ملی را ک  مزبای بر دموکراسیییی نآایا   سیییاالر  ود را تییین کاای  ترر داویییب  ان ا و ب ین  

 ایگزین نمری  باکآیر مردا مزبای بر دموکراسیی مسیبمیما کردن ن اما با . ور زما  و اکزایش  آییرا طزم  مبوس    

  می بایسر سی ن  ک امی  ک   واسیبار مشیارکر بیشبر در امور سیاسی و ا بآا ی  ود بودن ا بکآرانا  ب  این نبیج  ر  

 انباا  واص او  مآلکر را بر  ه   وهرون ا   ود بگ ارن ن 

بی ین مامور بود کی  از  آیا  روش  یام انبایا  نآایا .ا  مجااه ک  در بوز   ام محلی ا را می وییی  برام       

ل  دو ملانباا  رییه  آهور در سیییلح ملی نیز اسیییبفاد  وییی ا مانا  روش  ام اکثریر نسیییزی یک دورم یا اکثریر 

دورمن در  آ  این روش  ا مردا نمش مسیبمیم در انباا  رییه  آهور  ود دارن  و ب   لر ساد  بود  انباابای مردا  

  ر.ز بیم این را ن ارن  ک  توس  باکآا   ود کریش  رد  ان ن

نو  ی  دامهم ترین مشیییکل انباابای ریاسیییر  آهورم در  مریکاا اوال  تی یییش بکآرانا  این کشیییور بر مبن اوا  

این  دندو سوا ایاار  ا را دار نیاز ب  ت ویش  دانو  اساسی در  مریکا اسرا ک  اسیاسیی و یانیا  مشکل بود  رون  اصالح  

 امر مو ش و   ت ییر در نماا انبااباتی ریاسر  آهورم  مریکا تا ب  امروز ب  تث یر بیفب ن

سیر  آهورم  مریکا  آگاا با اصو  دموکراسی و    ب  نمر نگارن   تاها روش ک  مو ش می ویود انباابای ریا  

و  م  این مو ش   ا تیرض ب  مبن اصیلی دانو  اساسی وودا این اسر ک   رام ااکبرا  در سلح ایاار با روش برن    

 آ  را می برد توزین نشیودا ییای  ر بز  در  ر ایاار  ر تی اد ررم ااکبرا  ک  کسش میکا  در سلح ملی ب  بسابش  

  وودن  آچاین ضآانر ا را ام سار ترم برام  عو مجآن انبااباتی بی وکا در نمر .رکب  وود تا او را از ررم . اویب 

داد  بر  الع پیآانی ک  با مردا بسییب  اسییر مان کا ن در  آل این روش سیییسییبم نا  ادالن  انباابای  مریکا را تز یل ب  
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Critique of the Electoral College in the United States 
Rahim ALESHEIKH 

Abstract 

American presidential elections are regarded as the most important and controversial issue 

in today’s democracies. Who is elected, from what party he is elected and what plans he has 

introduced in his election campaigns and based on what plans he has polled leave important 

effect on political, social and economic issues of the world. All of these sensitivities caused to 

draw attention to this complex process at time of American presidential elections and to start 

discussing how American citizens cast their vote for candidates of two important political 

parties of America. In this paper, American presidential elections system was studied by 

referring to library sources, Electoral College was explained in this process and the related 

questions were answered. One of these questions was how to establish the relationship between 

vote of any American citizen and election of American president and finally views of the 

opponents of this method were studied.  

Keywords 
American presidential elections, Electoral College, public vote, opponents of American 

elections system. 
 

 


