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اداره برنامــه هــای اطالعــات بیـن املللــی

چند گونه انتخابات در ایاالت متحده برگزار 
می شوند؟

در یک انتخابات عمومی، رای دهندگان می توانند از 
میان نامزدهای مشاغل فدرال، ایالتی و محلی، یک نفر 
را به عنوان انتخاب نهایی خود برگزینند. در انتخابات 
عمومی نامزدها توسط احزاب سیاسی خود معرفی می 
شوند و یا به صورت مستقل ) بدون وابستگی به هیچ 
حزب سیاسی مهمی ( در انتخابات شرکت می کنند. 

رای دهندگان همچنین می توانند نام نامزد مورد حمایت 
خودرا که نامش در برگه رای ذکر نشده است، نیز 

بنویسند.

انتخابات عمومی توسط ایالت ها برگزار می شود، 
اما تاریخ برگزاری انتخابات عمومی، که روز سه شنبه 

بعد از نخستین دوشنبه ماه نوامبر است، طبق قوانین 
فدرال مشخص شده است.

مواردی مانند قوانین پیشنهادشده )همه پرسی(، 
مسائل مرتبط با اوراق قرضه ) جمع آوری پول برای 

طرح های عمومی ( و سایر اقدامات دولتی نیز می 
تواند در انتخابات عمومی مورد رای گیری قرار گیرد. 

هر ایالت در این زمینه که در چه مواردی می توان 
انتخابات عمومی برگزار کرد، قوانین خاص خود را 

دارد.

انتخابات مقدماتی چیست؟

انتخابات مقدماتی رقابتی است که طی آن احزاب 
سیاسی نامزدهای خود را برای شرکت در انتخابات 
عمومی انتخاب می کنند. نتیجه این انتخابات توسط 
رای دهندگان واجد شرایطی تعیین می شود که در 

حوزه های رای گیری محلی خود رای می دهند. فقط 
برای تعیین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، رای 
دهندگان نمایندگانی انتخاب می کنند و این نمایندگان در 
مجمع ملی حزب برای انتخاب نامزد ریاست جمهوری 
رای گیری می کنند. در مورد تمام رقابت های مقدماتی 

یک رأی دهنده در کلیولند، اوهایو، رأی خود را در سال “غریانتخاباتی” 
2011 به صندوق می اندازد. ایالت ها می توانند در هر سالی برای پست 

های حملی و ایالتی، و دالیل دیگری که معمواًل توسط قانون اساسی هر ایالت 
مشخص می شود، انتخابات برگزار کنند.

دیگر، رای دهندگان به طور مستقیم به یک نامزد 
انتخاباتی رای می دهند.

در برخی از انتخابات مقدماتی، که انتخابات 
بسته نامیده می شود، تنها رای دهندگانی می توانند 

شرکت کنند که به طور مشخص از یک حزب حمایت 
می کنند. به عبارت دیگر، تنها رای دهندگان حامی 
حزب جمهوریخواه اجازه خواهند داشت در برخی 
از انتخابات مقدماتی برای گزینش نامزد جمهوری 

خواهان در انتخابات ریاست جمهوری، شرکت کنند. 
در مقابل، تمامی رای دهندگان واجد شرایط، صرف 

نظر از حمایتشان از یک حزب خاص، می توانند در 
انتخابات مقدماتی باز شرکت جویند. انتخابات مقدماتی 
نیز مانند انتخابات عمومی توسط ایالت ها برگزار می 
شود. اما بر خالف انتخابات عمومی، برنامه ریزی و 

تعیین زمان برگزاری انتخابات مقدماتی بر عهده ایالت 
ها است.

باال:انتخابات مقدماتی در سرتاسر کشور، نامزد 
ریاست مجهوری حزب مجهوری خواه را برای 

سال 2012 تعینی خواهند کرد. از چپ: ریک 
سانتوروم، سناتور سابق پنسیلوانیا؛ هرمن کنی، 

تاجر؛ ران پال، مناینده تگزاس؛ میت رامنی، 
فرماندار سابق ماساچوست؛ میشل باکمن، مناینده 

مینه سوتا؛ جان هانتسمن، فرماندار سابق یوتا؛ 
نیوت گینگریچ، سخنگوی سابق جملس. انتصاب 

پرزیدنت اوباما )راست( به عنوان نامزد حزب 
دموکرات تقریبًا تضمنی شده است، ولی نام او در 

کنار نام نامزدهای مستقل و سایر نامزدها نوشته 
خواهد شد.

باال: عکس از آسوشیتدپرس



انتخابات در ایاالت متحده

انجمن حزبی چیست؟

انجمن حزبی یک نشست محلی است که در آن اعضاء 
مشخص یک حزب سیاسی دریک شهر، شهرستان و 

یا استان گرد یکدیگر جمع می شوند تا حمایت خود را 
از یک نامزد انتخاباتی اعالم کنند. مجموع پیشنهادها و 
آرای انجمن های حزبی یک حزب در سطح یک ایالت، 

تعیین کننده نامزدهای آن حزب در آن ایالت و یا در 
سطح کشور خواهد بود.

انجمن های حزبی، برخالف کنوانسیون ها، جلسات 
متعدد و جداگانه ای را به طور هم زمان در مکان 

های مختلف در بر می گیرند. هردو حزب دموکرات و 

جمهوری خواه قوانین مخصوص به خود را در زمینه 
انجمن های حزبی دارند. این قوانین درهر ایالت با 

ایالت دیگر متفاوت است.

باال: رأی دهندگان در انتخابات مقدماتی زودرس، 
حتی در ایالت های کوچک، می توانند دیرتر در 

انتخابات مقدماتی یا انتخابات عمومی بر تفکر 
رأی دهندگان تأثری بگذارند. ردیف دوم، چپ: به 

عنوان خبشی از یک سنت مداوم، ساکنان دیکسویل 
ناچ، نیومهپشایر، در انتظار رسیدن ساعت دوازه 

نیمه شب هستند، تا خنستنی رأی دهندگان کشور 
در انتخابات مقدماتی ریاست مجهوری سال 

2008 باشند. راست: یک رأی دهنده در اوهایو 
در انتخابات مقدماتی سال 2008 که در ماه 

مارس برگزار شد، وارد یک مرکز رأی گریی می 
شود. چندین ایالت انتخابات مقدماتی خود را در 

این ماه برگزار می کنند.

انتخابات مقدماتی

ریک اروین، مسئول جدول بندی، کمی پس از نیمه شب سه شنبه، هشتم 
ژانویه 2008، رأی ها را در شهر کوچک دیکسویل، نیومهپشایر می مشارد. 

رأی دهندگان این شهر مهراه با رأی دهندگان در شهر جماور هارت، در 
سحرگاه باراک اوباما و جان مک کنی را به پریوزی رساندند.
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