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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

عبدالوکیل داوري

2۰2۰/11/۰۸

الکتورال کالج
The electoral college
کلمه جدیدی که در یکی دو روز اخیر درارتباط انتخابات ریاست جمهوری امریکا از میدیا شنیده میشود کلمه الکتورال
کالج است .
آنهایی که این کلمه برای شان نا آشنا است مطالعه فرمایند.
الکتورال کالج (مجمع انتخابا تی یا هیئت گزینش) سیستمی است که در ایاالت متحده در انتخابات ریاست جمهوری
مورد استفاده قرار می گیرد .انتخاب کنندگان در الکتورال کالج به عنوان نمایندگان هر ایالت عمل می کنند و آنها
رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور را انتخاب می کنند.
مطابق قانون اساسی ایاالت متحده رئیس جمهور توسط مردم بطور مستقیم انتخاب نمیگردندبلکه آمریکایی ها به طور
غیرمستقیم رئیس جمهورشان را از طریق الکتورال کالج (مجمع انتخابا تی یا هیئت گزینش) ریاست جمهوری که
قانون اساسی تعداد آنها را به هر ایالت اختصاص داده است ،انتخاب می کنند.
طبق قانون اساسی  ،هر ایالت انتخاب كنندگان را برای رأی دادن به یك كاندیدای ریاست جمهوری تعیین می كند.
هر ایالت لیست مشخصی از نامزدهای ریاست جمهوری در رأی گیری دارند که رای دهندگان می توانند از بین آنها
انتخاب کنند .رأی دهندگان رأی خود را برای نامزدی انداختند  ،اما آن رأی دهندگان در واقع انتخاب كنندگان وبه
معنی دیگرهیئت گزینش را انتخاب می كنند تا به نمایندگی از رای دهندگان به رئیس جمهور رای دهند.
تاریخچه:
قدماء ،اسالف وموسسین ایده های مختلفی در مورد نحوه انتخاب رئیس جمهوری درامریکا داشتند .دوایده مشهورطبق
نظر مجله جیمز مدیسون  ،این بود که به اتباع آمریکایی ویا مجلس شورای ملی فدرال اجازه انتخاب رئیس جمهور
را بدهند .درموردهم مخالفان انتخاب مستقیم توسط مردم هراس داشتند وهم مخالفان مجلس شورای ملی فدرال در
انتخاب رئیس جمهور نگران تآینکه بنیانگذاران در پایان به راه حل مرضی الطرفین رسیدند ( راه حل سومی ) و به
ایجاد الکتورال کالج به توافق رسیدند.
الکتورال کالج (مجمع انتخابا تی یا هیئت گزینش)چگونه ایجادمیشود:
درالکتورال کالج جمعآ  ۵۳۸اشخاص عضویت دارند .
برای کسب ریاست جمهوری  ،یک نامزد به تعداد پنجاه جمع یک مجموع آرا که برابر با  2۷۰رأی میشودضرورت
است تامؤفق شود به قصر سفید اجازه پیداکند.
حال می بینیم که این  ۵۳۸اشخاص عضودرالکتورال کالج کیها اند .
نمایندگان هر ایالت در کنگرس عضویت الکتورال کالج (مجمع انتخابا تی یا هیئت گزینش)را دارد.
آرکانزاس  ،با دو سناتور و چهار نماینده درمجلس جمعآ شش انتخاب کننده درالکتورال کالج (مجمع انتخابا تی یا
هیئت گزینش) دارد .کالیفرنیا  ،با دو سناتور و  ۵۳نماینده جمعآ  ۵۵کل انتخاب کننده در الکتورال کالج دارد .به
همین ترتیب مجموع مجلس شورای ملی تمام ایالت پنجاه ودوگانه امریکا بالغ بر ۴۳۵نفرمیشود درجنب آن هر ایالت
مطابق قانون دونفرسناتوردارندکه جمع سناتوران پنجاه ایالت بالغ بر  1۰۰نفرمیشوندومجموع وکالی نمایندگان هر
د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ایالت در نمایندگان هر ایالت درشورای ملی و سنا عضویت الکتورال کالج (مجمع انتخابا تی یا هیئت گزینش)را
دارند۰
مثأل ایالت آرکانزاس  ،با دو سناتور و چهار نماینده درمجلس جمعآ شش انتخاب کننده درالکتورال کالج (مجمع
انتخابا تی یا هیئت گزینش) دارد .
کالیفرنیا  ،با دو سناتور و  ۵۳نماینده جمعآ  ۵۵کل انتخاب کننده در الکتورال کالج دارد .
به همین ترتیب مجموع مجلس شورای ملی تمام ایالت پنجاه ودوگانه امریکا بالغ بر ۴۳۵نفرمیشود درجنب آن هر
ایالت مطابق قانون دونفرسناتوردارندکه جمع سناتوران پنجاه ایالت بالغ بر 1۰۰نفرمیشوند۰
مجموع وکالی شورای ملی وسناتورهای سنا درامریکا بالغ برجمع  ۵۳۵نفر میشوندوبا ایزاد سه رأی انتخاباتی
واشنگتن دی سی مجموع الکتورال کالج یا مجمع انتخابا تی یا هیئت گزینش بالغ بر ۵۳۸نفرمیشود.
حال برنده ریاست جمهوری کسی است که پنجاه جمع یک مجموع آرا  ۵۳۸عضوالکتورال کالج یا مجمع انتخابا تی
یا هیئت گزینش را که برابر به  2۷۰رأی میشوداز آن خود سازد.

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

