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 کالج  الکتورال
 

college electoral The 
 
 

 الکتورال  کلمه  میشود  شنیده  میدیا   از  امریکا   جمهوری  ریاست   انتخابات  درارتباط  اخیر  روز  دو   یکی  در  که   جدیدی  کلمه
 . تاس  جکال
 .دفرماین مطالعه است آشنا  نا  شان برای  هکلم این که آنهایی 

 جمهوری  ریاست  نتخاباتا  در  متحده   ایاالت  در  که  است  سیستمی  گزینش(  هیئت  یا   تی  انتخابا   )مجمع  کالج  الکتورال
  آنها  و  کنند  می   عمل  ایالت  هر   نمایندگان  عنوان  به  کالج   الکتورال  در   کنندگان  انتخاب  گیرد.  می   قرار  استفاده  مورد
 .دکنن می انتخاب را جمهور رئیس معاون و جمهور رئیس
  طور   به  ها   آمریکایی  لکهنمیگردندب  انتخاب  مستقیم  بطور  مردم  توسط  جمهور  رئیس  متحده   ایاالت  اساسی  قانون  مطابق

  که   جمهوری  ریاست  گزینش(  هیئت  یا   تی  انتخابا   )مجمع  کالج  الکتورال  طریق  از  را  جمهورشان  رئیس  غیرمستقیم
 .دکنن می بانتخا  است، داده اختصاص ایالت هر به را آنها  تعداد اساسی قانون

  كند.   می  تعیین  جمهوری  ریاست  كاندیدای  یك  به  دادن  رأی  برای  را  كنندگان  انتخاب  ایالت  هر  ،  اساسی  قانون  طبق 
 آنها  بین از توانند می دهندگان رای که  دارند گیری رأی در جمهوری ریاست نامزدهای از یمشخص لیست ایالت هر

 وبه  كنندگان  انتخاب  واقع  در  دهندگان  رأی  آن  اما   ،  انداختند  نامزدی  برای  را  خود  رأی  دهندگان  رأی  کنند.  انتخاب
 .ددهن رای جمهور سرئی به دهندگان رای از نمایندگی به تا  كنند می انتخاب را گزینش دیگرهیئت معنی

 

 :هتاریخچ
 

  مشهورطبق   دوایده  داشتند.  درامریکا   جمهوری  رئیس  انتخاب  نحوه  مورد  در  مختلفی  های  ایده  وموسسین  ،اسالف  قدماء
 جمهور  رئیس انتخاب  اجازه فدرال ملی یشورا مجلس  ا وی آمریکایی اتباع به که بود این ، مدیسون جیمز مجله نظر

  در   فدرال  ملی  شورای  مجلس  مخالفان  وهم   داشتند  س هرا  مردم  توسط  مستقیم  انتخاب  مخالفان  درموردهم  بدهند.  را
  به  و  ( سومی حل  راه ) رسیدند الطرفین  مرضی حل  راه به پایان در بنیانگذاران تآینکه نگران جمهور رئیس انتخاب

 .درسیدن توافق به جکال الکتورال ایجاد
 

 :دایجادمیشو گزینش(چگونه هیئت  یا  تی انتخابا  )مجمع  کالج الکتورال   
 

 . ددارن عضویت اشخاص  ۸۵۳  آ جمع  کالج درالکتورال
 میشودضرورت  رأی   ۰2۷  با  برابر   که  آرا  مجموع  یک  جمع پنجاه تعداد  به  نامزد  یک  ،  جمهوری  ریاست  کسب  برای
 .دپیداکن ازهاج  سفید قصر به  شود تامؤفق است
 .  دان کیها کالج عضودرالکتورال اشخاص  ۸۵۳ این که بینیم می حال

 .ددار گزینش(را هیئت یا  تی انتخابا  )مجمع کالج الکتورال عضویت کنگرس در ایالت هر نمایندگان
  یا  تی  انتخابا   )مجمع  کالج  درالکتورال   ه کنند  انتخاب  شش  جمعآ   درمجلس  نماینده  چهار  و  سناتور  دو  با   ،  آرکانزاس

 به  دارد.  کالج  الکتورال  در  کننده  انتخاب  کل  ۵۵  جمعآ   نماینده  ۳۵  و  سناتور  دو  با   ،  کالیفرنیا   دارد.  گزینش(  هیئت
 ایالت هر آن درجنب نفرمیشود ۵۴۳رب بالغ امریکا  ودوگانه هنجا پ ایالت تمام ملی  شورای مجلس مجموع  ترتیب همین

  هر  نمایندگان  یوکال نفرمیشوندومجموع ۰1۰ بر بالغ  ایالت پنجاه سناتوران جمع دونفرسناتوردارندکه قانون مطابق
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  زینش(را گ  هیئت  یا   تی  انتخابا   )مجمع  کالج  الکتورال  عضویت  سنا   و  ملی  درشورای  ایالت  هر  نمایندگان رد  ایالت
 ۰ددارن

 )مجمع  کالج  درالکتورال   هکنند  انتخاب  شش  جمعآ   درمجلس   نماینده  چهار  و   سناتور  دو  با   ،  آرکانزاس  ایالت  مثأل 
 . ددار گزینش( هیئت یا  تی انتخابا 

 . ددار کالج الکتورال در کننده  انتخاب کل ۵۵ جمعآ  نماینده ۳۵ و سناتور دو با  ، کالیفرنیا 
  هر   آن  درجنب  نفرمیشود  ۵۴۳رب   بالغ  امریکا   ودوگانه  پنجاه  ایالت  تمام   ملی  شورای  مجلس  عمجمو  ترتیب  همین  به

 ۰دنفرمیشون  ۰1۰رب بالغ ایالت پنجاه سناتوران جمع دونفرسناتوردارندکه قانون  مطابق ایالت
  تخاباتی ان  رأی   هس  ایزاد  میشوندوبا   نفر  ۵۵۳  برجمع  بالغ  درامریکا   سنا   وسناتورهای  ملی  شورای  وکالی   مجموع

 .دنفرمیشو ۸۵۳رب  بالغ گزینش هیئت یا  تی انتخابا  مجمع یا  کالج الکتورال مجموع سی دی واشنگتن
  تی  انتخابا مجمع یا  کالج عضوالکتورال ۸۵۳ آرا مجموع یک جمع  پنجاه که است کسی جمهوری ریاست برنده  حال 

 .دساز  خود  آن میشوداز رأی ۰2۷ به برابر که را گزینش هیئت یا 
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