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 پیش گفتار
در جهان کنونی و در سالهای آغازین قرن بیست و یکم دنیا به سه گروه 

-یدهمانده تقسیم گردنیافته یا عقبتوسعه و توسعهیافته ، درحالتوسعه

اند، علیرغم اینکه بیشتر این کشورها را در دومین گروه یعنی کشورهای 

تند نیافته هستوسعه می توان پیدا کرد ولی این کشورهای توسعهدرحال

ود را شم خاند و دنیا علیرغم اینکه چکه بیشترین خطرات منفی را برای حقوق انسانها ایجاد نموده

به مردم و دولتهای این کشورها بسته است ولی بزودی دنیا دچار بحرانی جدی از این سمت خواهد 

ته خواهد بود؛ جنگهای بزرگ یافشد که شاید بخش بزرگی از این خطر دامنگیر کشورهای توسعه

ساز  هآبی زمینگذشته، جنگهای نیابتی و قومی و ایدئولوژیک، قحطی و گرسنگی و بی سالچهل 

و در  یافته می باشدنیافته به سوی کشورهای توسعهمهاجرتهای میلیونی از سوی کشورهای توسعه

کنند تا خود را در این دنیای رقابتی این شرایط بغرنج و سخت، کشورهای در حال توسعه سعی می

 در عرصه اقتصاد به سمت جلو سوق دهند.

جنگ سرد با شرق دور شده است و حتی  آمریکا به عنوان کشوری که حدود سی سال است از

رقیب دیرینه خود یعنی شوروی را از گردونه رقابت حذف کرده است، بعنوان یکه تاز عرصه اقتصادی، 

سیاسی و نظامی در حال تحمیل سیطره خود به جهان می باشد. این سیطره که گاهی با جنگ، 

کند تا بتواند نایتی فروگزاری نمی. همراه است از هیچ ج…گاهی با تحریم و گاهی با کودتا و 

های چند صد میلیارد سروری خود را به جهان دیکته کند. ایاالت متحده آمریکا در این سالها هزینه

دالری جنگهای بزرگ جهان را بعهده گرفته است، تا نقش خود را  بعنوان کدخدای دهکده جهانی 

یاسی ست ساله را بهتر بشناسیم باید تاریخ سپررنگتر نماید. شاید برای اینکه این کشور نوپای دوی

این کشور را ورق بزنیم تا از معادالت داخلی آن مطلع گردیم. کشوری که مدعی دمکراسی و نقش 

 مردم بر حکومت است، اتفاقا در ساختار سیاسی خود از کمترین نقش جمهور برخوردار است.

تحده آمریکا را کاویده است و مطالعه آن  آید ساختار حوزه سیاسی ایاالت مای که در پی میجزوه

 تواند خواننده را با تاریخچه سیاستهای این کشور بیشتر آشنا کند.می

 سید احمد نبوی

 دبیرکل حزب همدلی مردم تهران )همت(
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 های انقالب آمریکااز فراز و نشیب مقام معظم رهبری تحلیل
 دولت دست از آمریکا آزادى اصطالح به یعنى - آمریکا انقالب

 عنىی است؛ فرانسه انقالب از قبل سال شش سال، پنج - انگلیس

 پنج چهار جمعیت آمریکا وقت آن البته. 2781 سال حدود

 تشکیل دولتى یک کردند، حرکتى یک. نداشته بیشتر اىمیلیونى

 فمعرو شخصیت همین مثل - آمدند کار سر شخصیتهائى دادند،

 اىاولیه حرکت آن از بعد. طور همین هم اینها لیکن - دیگران و دیگران و واشنگتن جورج

 ار غریبى و عجیب داخلىِ جنگهاى و کشیدند محنتها آمریکا ملت دادند، انجام اینها که

 مالش بین داخلى جنگ مهمترین که - داخلى جنگهاى از یکى در که گذاشتند، سر پشت

 تازه آمریکا غرب وقت آن چون شرقى؛ جنوب و شرقى شمال واقع در یعنى است؛ جنوب و

 ونمیلی یک اقالا  سال چهار طول در - بود گرفته قرار دولت این و کشور این اختیار در هنوز

 دند،ز حرف و نوشتند که کسانى آن نداشته؛ وجود هم آمار وقت آن البته. شدند کشته نفر

 دولت کا،آمری استقالل از سال صد تقریباا گذشت از بعد بتدریج باالخره تا. میگویند را این

 .هدبد ادامه قبلى بسترهاى همان در را خودش حرکت توانسته و کرده پیدا استقرارى یک

 و حاکمان همان ىوسیله به که هائىفاجعه افتاده، اتفاق که جنایتهائى ماجراى البته

 هب ىحمله: است عجیبى طوالنى انگیزغم داستان افتاده، اتفاق ارتششان و اطرافیان

 قبائل قمع و قلع - سرخپوستها یعنى - اصلى شهروندان به تعرض همسایه، کشورهاى

 که دبدان انسان وقتى. نمیدانند را قضایا این ما جوانهاى که میخورم تأسف من. سرخپوست

 محصول دارد، وجود کشورها این از بعضى در ثروت از و پیشرفت از و تمدن از امروز آنچه

 باید هک کارى به نسبت وقت آن است، انصافىبى و سنگدلى و بدعملى و خرابکارى چقدر

 پیدا دیگرى دید افق یک دارد، انسان که اىوظیفه به نسبت بگیرد، انجام

 2195/5۱/29.میکند

 دانشجویان از جمعی دیدار در بیانات
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  ااعالمیه استقالل ایاالت متحده آمریک

 United :انگلیسی )به متحدهء آمریکااعالمیهء استقالل ایاالت 

States Declaration of Independenceای بود (، بیانیه

رسید. این اعالمیه،  ایکنگرهء قاره به تصویب 2771ژوئیهء  1که در 

 بریتانیای را که در حال جنگ با نشینسیزده مستعمره استقالل

اتوری ها به جدایی از امپرنشیندارد و به صراحت از تصمیم این مستعمرهبودند بیان می کبیر

ده نگاشته ش توماس جفرسون گوید. هدف این اعالمیه که عمدتاا توسطبریتانیا سخن می

بود، توضیح رسمی این واقعیت به جهانیان بود که چرا تقریباا یک سال پس از آغاز 

ژوئیه رأی به استقالل از بریتانیا داد. همه  1، کنگرهء این کشور در انقالب آمریکا هایجنگ

وان به عن —بندی اعالمیه توسط کنگرهتسالروز تأیید متن و عبار—ساله چهارم ژوئیه 

 شود.روز استقالل آمریکا جشن گرفته می

ژوئیه، کنگره اعالمیهء استقالل را به طرق مختلفی منتشر  1پس از تأیید متن اعالمیه در 

کرد. در ابتدا تعدادی نسخه از آن را به چاپ رساند که به صورت گسترده توزیع شدند و 

ای شدند. مشهورترین نسخهء اعالمیهء استقالل، رونوشت امضاشدهبرای عموم مردم خوانده 

 دفتر ملی بایگانی شود و دراست که اغلب به عنوان اعالمیهء استقالل در نظر گرفته می

 بندی متن اعالمیهاست. اگرچه عبارتبه نمایش گذارده شده سیواشینگتن دی در آمریکا

در چهارم ژوئیه به تصویب کنگره رسید، در تاریخ امضا شدنش اختالفاتی وجود دارد. اغلب 

امضای به  2771اوت  1مورخین اذعان دارند که اعالمیه تقریباا یک ماه پس از تصویبش، در 

م مردم ژوئیه و به آن شکلی که عمو 1رسید و نه در  ایدومین کنگرهء قاره نمایندگان

 پندارند.می

یه است. اعالممنابع و تفاسیر اعالمیهء استقالل، موضوع بسیاری از تحقیقات علمی بوده

ان نشینخواهی ایاالت متحده از بریتانیای کبیر را نارضایتی مستعمرهدلیل استقالل

به را مطال حق انقالب کند و حقوق مسلم معینی، از قبیلتوجیه می پادشاهی جورج سوم از

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D8%AC%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D8%AC%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86_%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
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اش را که اعالم استقالل ایاالت متحده به جهانیان کند. پس از آنکه اعالمیه وظیفهء اصلیمی

ها دور شد. لیکن اهمیت اعالمیه با مرور زمان اندک اندک بود انجام داد، از کانون توجه

 است. حقوق بشر ان کلی ازافزایش پیدا کرد، به خصوص جملهء دوم آن که نوعی بی

اند و آفریدگارشان ها برابر آفریده شدهدانیم که همهء انسانما این حقایق را بدیهی می

که حق زندگی، آزادی، و جستجوی  است،ها اعطا کردهناشدنی معینی به آنحقوق سلب

 هاست.خوشبختی از جملهء آن

رین تاین جمله یکی از مشهورترین جمالت به زبان انگلیسی و از تأثیرگذارترین و مهم

ه های به حاشیآید. این عبارت اغلب برای احقاق حقوق گروهشمار میواژگان تاریخ آمریکا به

اری، آرمانی است که ایاالت متحده برای رسیدن شود و در نظر بسیشده استفاده میرانده

سزایی أثیر بهدگاه تبر باور داشتن به این دی آبراهام لینکلن به آن باید به سختی کوشش کند.

دانست و اش میداشت. او اعالمیهء استقالل را شالوده و اساس عقاید فلسفی و سیاسی

 رار گیرد.ق قانون اساسی ایاالت متحده عقیده داشت که اعالمیهء استقالل باید مرجع تفسیر

 
 استقالل اعالمیهء اصلی نویسندهء جفرسون، توماس

د از حبه من اعتماد کنید. در سرتاسر امپراتوری بریتانیا هیچ مردی به اندازهء من تا این 
ام، ترجیح صمیم قلب راغب به برقرای اتحاد با بریتانیای کبیر نیست. اما قسم به آفریننده

دهم نباشم تا آنکه به این رابطه تحت چنین شرایطی تن دهم. به گمانم احساسات می
 عمومی آمریکاییان در این باره همراه با من است.

 277۱نوامبر  19، توماس جفرسون—

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%D8%B4%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%D8%B4%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85_%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%84%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85_%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%84%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D8%AC%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D8%AC%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thomas_Jefferson_rev.jpg?uselang=fa
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و بریتانیای کبیر  سیزده مستعمره ،2771در زمان تصویب اعالمیهء استقالل در ژوئیهء 

رزمین گانه با سیک سال بود که درگیر جنگ با یکدیگر بودند. روابط مستعمرات سیزده

رو به وخامت  2711)جنگ میان فرانسه و بریتانیا( در  جنگ هفت ساله مادری با پایان

را به  پارلمان بریتانیا های سنگینی کرد وگذارد. این جنگ دولت بریتانیا را دچار بدهی

 این فکر انداخت تا با تصویب یک سری عوارض گمرکی، درآمد مالیاتی از مستعمرات را

، تاونزد 2717قوانین  و تمبر 271۱قانون  افزایش دهد. به اعتقاد پارلمان این قوانین، نظیر

ا هداری مستعمرههای نگهحلی مشروع برای سهیم کردن مستعمرات در پرداخت هزینهراه

 بود. امپراتوری بریتانیا در

بسیاری از مستعمرات شروع به رواج دادن مفهوم جدیدی از امپراتوری بریتانیا کردند. از 

تدالل نداشتند، چنین اسطور مستقیم در پارلمان بریتانیا حضور آنجایی که مستعمرات به

. این اختالف مالیاتی، جزئی از ها مالیات ببنددبر آن حق ندارد کردند که پارلمانمی

و میزان  اقانون اساسی بریتانی تر بین دو تفسیر بریتانیایی و آمریکایی ازواگرایی عظیم

 2188 انقالب باشکوه نفوذ پارلمان در مستعمرات بود. دیدگاه سنتی بریتانیایی که از

و در  انگاشتگرفت، پارلمان بریتانیا را قدرت عالی در سرتاسر امپراتوری مینشئت می

پنداشت. در مستعمرات این دیدگاه نتیجه هر اقدام پارلمان را، مطابق با قانون اساسی می

ی هر فرد را برا حقوق بنیادی معینی گرفت که قانون اساسی بریتانیابه تدریج شکل می

به رسمیت شناخته که هیچ دولتی، حتی خود پارلمان بریتانیا، نباید نقضشان کند. حتی 

ه دیدگاه را با طرح این سؤال ک نویسان اینپس از تصویب قوانین تاونزند، تعدادی از مقاله

نشینان را دارد، تقویت کردند. برای دخالت در امور مستعمره مشروعی آیا اصالا پارلمان حق

، و توماس جیمز ویلسون ،ساموئل آدامز های آمریکایی نظیر،نویسنده 2771تا سال 

کردند که ، استدالل میالمنافعاتحادیه کشورهای مشترک بینی تأسیسجفرسون با پیش

و مستعمرات که خود قوهء مقننه دارند، پارلمان فقط قوهء مقننهء بریتانیای کبیر است 

 اند.تصلاست که به مابقی امپراتوری م پادشاه تنها به واسطهء وفاداری به

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D9%87%D9%81%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D9%87%D9%81%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A6%D9%84_%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A6%D9%84_%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
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 تشکیل کنگره

استان  که به منظور اعمال مجازات بر ضد 2771در سال  قوانین قهری پس از تصویب

گرفت، موضوع تسلط پارلمان بر انجام می واقعهء چای به دلیل ماساچوست

وانین ها قنشیناری از مستعمرهها به یک بحران تبدیل شد. در دید بسینشینمستعمره

شمار به آمریکای بریتانیا قهری، بر خالف قانون اساسی بریتانیا بود و تهدیدی برای آزادی

تشکیل شد و هدف آن  فیالدلفیا در 2771در سپتامبر  ایاولین کنگرهء قاره رفت.می

هماهنگ شدن مستعمرات برای پاسخ دادن به قوانین قهری بود. کنگره کاالهای 

ریتانیایی را تحریم کرد و دادخواستی مبنی بر لغو قوانین قهری به پادشاه تقدیم کرد. ب

ز مصمم بودند تا ا لرد نرت و دولت جورج سوم ثمر ماند، زیرا که پادشاهاقدامات کنگره بی

ای در نامه 2771موضع اقتدار پارلمانی در بریتانیا عدول نکنند. پادشاه در نوامبر 

خواهند ها باید تصمیمشان را بگیرند که آیا میآمریکایی»لرد نرت نوشت:  وزیرنخست به

 «هد باقی بمانند یا مستقل شوند.به بریتانیا متع

 در آوریل لگزینگتون و کنکورد در جنگ انقالب آمریکا هایحتی پس از آغاز درگیری

ن به مصالحه با بریتانیای کبیر امیدوار بودند. به هنگام آغاز نشینا، هنوز مستعمره277۱

، 277۱در مهء  فیالدلفیا در مجلس ایالتی پنسیلوانیا در ایکنگرهء قارهدومین  به کار

کس حتی فکر اعالم برخی از نمایندگان به استقالل نهایی امید داشتند، اما هنوز هیچ

نشینان به این باور رسیده بودند که پروراند. اگرچه مستعمرهاستقالل را هم در ذهن نمی

ا را ندارد، ولی هنوز به پادشاه جورج سوم اعالم وفاداری هدیگر پارلمان حق حاکمیت بر آن

کردند که او در این قضیه پادرمیانی خواهد کرد. اما اواخر سال کردند و گمان میمی

را  بیانیهء شورش امتناع کرد و دادخواست شاخهء زیتون وقتی که پادشاه از خواندن 277۱

پیشنهادهای دوستانهء »گیری پارلمان اظهار داشت که حتی منتشر کرد و قبل از موضع

برای سرکوب شورش را نیز مد نظر قرار خواهد داد، هرگونه امید « هاکمک خارجی

نشینان به پادرمیانی پادشاه نقش بر آب شد. اقلیت طرفدار آمریکا در پارلمان ستعمرهم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86_%D9%82%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86_%D9%82%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%86%D9%88%D8%B3%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%86%D9%88%D8%B3%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%86%D9%88%D8%B3%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%86%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%86%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%81%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%81%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%B3%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%B3%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%B1%D8%AF_%D9%86%D8%B1%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%B1%D8%AF_%D9%86%D8%B1%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%84%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%88_%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%84%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%88_%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%81%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%81%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87_%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87_%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4&action=edit&redlink=1
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نشینان را به سوی استقالل سوق خواهد هشدار دادند که این اقدامات دولت، مستعمره

 داد.

 استقالل سوی به

نشینان پی بردند که پادشاه مایل نیست تا به هنگامی که مستعمره 2771در ژانویهء 

 منتشر شد. پین که به تازگیپینتوماس  حس مشترک میانجی وساطت کند، جزوهء عنوان

 کرد و ازبه آمریکا آمده بود، در راستای استقالل مستعمرات کوشش می انگلستان از

حس  نمود.وروثی طرفداری میجمهوریت به عنوان جایگزین حکومت پادشاهی و م
حرف جدیدی برای گفتن نداشت و احتماالا تأثیر اندکی بر اعضای کنگره در  مشترک

است است؛ اما اهمیت آن در این نکته نهفتهراستای گام برداشتن به سوی استقالل داشته

های عمومی دربارهء موضوعاتی تحریک و تهییج کرد که تا پیش از که مردم را به بحث

ن کمتر کسی جرأت مطرح کردنش را در عرصهء عمومی داشت. پس از انتشار جزوهء آ

 ای افزایش یافت.پین، حمایت مردم از جدایی از بریتانیا به طرز فزاینده

نشینان هنوز به مصالحه امید داشتند، جریاناتی که در در شرایطی که برخی از مستعمره

، 2771ل را گسترش داد. در فوریهء روی داد حمایت عمومی از استقال 2771اوایل 

ت و به نام داش قانون منعی نشینان از تصویب قانونی در پارلمان باخبر شدند کهمستعمره

های دشمن های آمریکایی را کشتیشد و کشتیموجب آن بنادر آمریکایی محاصره می

اعتقاد داشت که پارلمان قبل از آنکه  ، حامی شدید استقالل،جان آدامز کرد.اعالم می

 است. آدامز قانونکنگره قادر به اعالم استقالل شود، علناا استقالل آمریکا را اعالم کرده

عبیر ت« جدایی کامل از امپراتوری بریتانیا»دانست و آن را می« قانون استقالل»منعی را 

تخدام اش اسه اتباع آمریکاییکرد. وقتی مشخص شد که پادشاه مزدورانی آلمانی را علیمی

 است، حمایت از اعالم استقالل بیشتر شد.کرده

رغم حمایت فزایندهء مردمی از استقالل، کنگره اختیار کامل برای اعالم آن را نداشت. علی

نمایندگان کنگره توسط سیزده دولت متفاوت انتخاب شده بودند و مقید به 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%BE%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B2
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ها نیز شد. دولتت متبوعشان برایشان تعیین میهایی بودند که از جانب دولدستورالعمل

های موقتی، و مجالس منتخب بودند. صرف نظر خود شامل مجامع ماورای قانون، کمیته

توانستند به استقالل ایاالت متحده رأی دهند مگر از نظرات شخصی نمایندگان، آنان نمی

ندین مستعمره صراحتاا داد. در واقع چها چنین دستوری میآنکه دولت متبوعشان به آن

نمایندگانشان را از برداشتن هر گامی به سوی استقالل منع کرده بودند، برخی از 

طور که احساسات مستمرات نیز دستورالعمل مبهمی راجع به این موضوع داشتند. همان

رفت، طرفداران استقالل به دنبال اصالح عمومی هر چه بیشتر به سوی استقالل پیش می

بایست ای بودند. برای آنکه کنگره اعالم استقالل کند میهای کنگرهستورالعملو تغییر د

ها دادند و حداقل دولت یکی از مستعمرهها به استقالل رأی میاکثریت نمایندگی

کرد تا طرح اعالم استقالل را در کنگره به جریان بیندازد. اش ابالغ میبایست به نمایندهمی

 بدین منظور روی داده بود.« جنگ پیچیدهء سیاسی»یک  2771بین آوریل و ژوئیهء 

 

 هااصالح دستورالعمل

ها رسماا حمایتشان از ای، بسیاری از آمریکاییهای کنگرهدر نهضت اصالح دستورالعمل

های استقالل ایالتی و محلی بود، اعالم جدایی از بریتانیای کبیر را در آنچه عمالا اعالمیه

چنینی را شناسایی ، مورخ آمریکایی، بیش از نود اعالمیهء اینپائولین مایر داشتند.

اند. این در سرتاسر سیزده مستعمره منتشر شده 2771است که از آوریل تا ژوئیهء هکرد

اشکال مختلفی داشتند. برخی رسمی و حاوی دستورالعملی برای نمایندگان « هااعالمیه»

ولینای شمالی آوریل که به موجب آن کار 21در  تصمیمات هالیفکس کنگره بودند نظیر

ای شد که صریحاا به نمایندگانش اجازه داد به نفع استقالل رأی دهند. نخستین مستعمره

مصوبات قوهء مقننه بودند که رسماا به فرمانروایی بریتانیا در مستعمرات « هااعالمیه»سایر 

مه رخ داد و قوهء مقننهء رودآیلند نخستین قوهء  1دادند، نظیر آنچه در خاتمه می

ای در میان قوای مقننهء سیزده مستعمره شد که استقالل از بریتانیا را اعالم کرد. قننهم

هایی در سطح شهر یا شهرستان تصمیماتی بود که توسط جلسه« هااعالمیه»بسیاری از 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%DA%A9%D8%B3_(%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%DA%A9%D8%B3_(%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C)
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کرد که از استقالل حمایت شود. تعداد کمی نیز به شکل شد و پیشنهاد میاتخاذ می

توسط قاضی ارشد  2771آوریل  11ای که دند، نظیر بیانیهدستورالعمل هیئت ژوری بو

قانون این سرزمین مرا مجاز »، منتشر شد: ویلیام هنری درایتون کارولینای جنوبی،

دارد تا اعالم کنم . . . که جورج سوم، پادشاه بریتانیای کبیر . . . هیچ تسلطی بر ما می

اکنون ها هماکثر این اعالمیه« ندارد و ما نیز هیچ تعهدی به فرمانبرداری از او نداریم.

ژوئیه در کنگره به تصویب  1ای که در ها تحت تأثیر اعالمیهاند و ارزش آنناشناخته

 است.رسید، رنگ باخته

برخی از مستعمرات از تصمیم قبلی خود مبنی بر پشتیبانی از استقالل منصرف شدند. 

نیویورک، نیوجرسی، مریلند، پنسیلوانیا، و  مستعمرات میانی کانون مقاوت و مخالفت در

ریستند؛ نگنوان مستعمرهء کلیدی میدالویر بود. طرفداران استقالل به پنسیلوانیا به ع

ها معتقد بودند که اگر پنسیلوانیا به نهضت طرفداران استقالل بپیوندد، سایر آن

مه طی انتخاباتی که  2ها نیز همان راه را پیش خواهند گرفت. با این وجود در مستعمره

در را  مجلس پنسیلوانیا بود، مخالفان استقالل کنترلبر موضوع استقالل متمرکز شده

ای را به تصویب رساند مه قطعنامه 25دست گرفتند. در واکنش به این انتخاب، کنگره در 

شد که پیشنهاد شده بود و خواستار آن می لیریچارد هنری  که توسط جان آدامز و

لت ، بتوانند یک دو«های گذران امور نیستدولتشان قادر به رفع سختی»مستعمراتی که 

جدید برگزینند. قطعنامه به اتفاق آرا و بدون حتی یک مخالف تصویب شد و حتی مورد 

، نمایندهء پنسیلوانیا و رهبر گروه مخالفان استقالل در کنگره نیز جان دیکنسون حمایت

 به کار نخواهد آمد. اشواقع شد زیرا که او عقیده داشت این قانون در حوزهء نمایندگی

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%BE%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%BE%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C_%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
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 مه ۵۱مقدمهء 

 دمور آمریکا در حال به تا که کرد تصویب را ایقطعنامه ترینمهم کنگره امروز

 .استشده واقع اجماع

 ۵۷۷۱ مهء ۵۱ آدامز جان

ه کند ای را تهینویس مقدمهای را منصوب کرد تا پیشبنا بر رسم و سنت، کنگره کمیته

نویس شد در آن دار تهیهء پیشداد. جان آدامز که عهدهمی که اهداف قطعنامه را توضیح

بیان داشت که چون پادشاه جورج سوم سازش و مصالحه را رد کرده و حتی مزدورانی 

واجب است که »ها استفاده کند است تا علیه مستعمرات از آنخارجی را استخدام کرده

زد ن«. شود، سرکوب گرددمی تا هر روشی که به اعمال قدرت زیر سلطنت نامبرده منتهی

شده توسط آدامز، ترغیب و تشویق به براندازی همگان آشکار بود که معنای مقدمهء تهیه

های پنسیلوانیا و مریلند بود که همچنان به پادشاه بریتانیا وفادار بودند. کنگره پس دولت

، اما چهار مه مقدمهء پیشنهادی آدامز را تصویب کرد 2۱از چند روز بحث و بررسی در 

مستعمره از مستعمرات میانی رأی مخالف دادند و نمایندگان مریلند به نشانهء اعتراض 

مهء خویش را عمالا یک اعالمیهء استقالل در نظر  2۱کنگره را ترک کردند. آدامز مقدمهء 

 گرفت، با این وجود او به خوبی آگاه بود که هنوز باید یک اعالمیهء رسمی تهیه شود.می

 

 قطعنامهء لی و ضربهء نهایی

مجمع  در همان روزی که کنگره مقدمهء پیشنهادی آدامز را تصویب کرد،

های الزم برای اعالم رسمی استقالل از جانب کنگره را آماده و مهیا زمینهپیش ویرجینیا

ترم به اعضای مح»مه، مجمع ویرجینیا به نمایندگانش در کنگره ابالغ کرد که  2۱کرد. در 

ها د و آنهای متحد را آزاد و مستقل اعالم کنکنگره پیشنهاد رسمی دهند که مستعمره

را از هرگونه سرسپردگی یا وابستگی به پادشاه یا پارلمان بریتانیای کبیر مبری و معاف 

 7ها، ریچارد هنری لی، نمایندهء ویرجینیا، در بر طبق این دستورالعمل«. کند

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
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را به کنگره تحویل داد. این قطعنامه که مورد حمایت جان  ای سه قسمتیقطعنامه ژوئن

شد که کنگره اعالم استقالل کند، سیاست خارجی مستقلی در آدامز بود خواهان آن می

تشکیل کنفدراسیون مستعمرات آماده کند. قسمتی از  پیش گیرد، و طرحی را برای

 شود چنین است:قطعنامه که به اعالم استقالل مربوط می

نند که ککنندگان خود، پیشنهاد میهای انتخابنمایندگان ویرجینیا، مطابق دستورالعمل

ید ااند و به حق بهایی آزاد و مستقلهای متحد، دولتکنگره باید اعالم کند که مستعمره

باشند، و از قید هرگونه تبعیت از پادشاهی بریتانیا آزادند، و هرگونه پیوند سیاسی بین 

 است و باید بشود.ها و دولت بریتانیای کبیر به کلی قطع شدهآن

هایی که متعاقب آن انجام گرفت با مخالفت مواجه شد. ها و بررسیقطعنامهء لی در بحث

ف بودند آشتی و سازش با بریتانیای کبیر نامحتمل مخالفان قطعنامه در حالی که معتر

کردند که هنوز برای اعالم استقالل زود است و تضمین دریافت کمک است استدالل می

خارجی باید در اولویت قرار گیرد. طرفداران استقالل نیز با این استدالل مخالفان ضدیت 

ی بریتانیا دخالت نخواهند داشتند که دول خارجی در یک نزاع داخلکردند و بیان میمی

ها ممکن کرد فلذا اعالم رسمی استقالل الزم و ضروری است تا کمک گرفتن از خارجی

الم اع»کردند که تمام آنچه کنگره باید انجام دهد ها بر این موضوع پافشاری میشود. آن

ویر، نمایندگان پنسیلوانیا، دال«. استحقیقتی است که پیش از این برای همه محرز بوده

نیوجرسی، مریلند و نیویورک هنوز از جانب دول متبوع خود اجازه نداشتند تا به استقالل 

کردند که اگر قطعنامه تصویب شود، کنگره را ها تهدید میرأی دهند و حتی برخی از آن

ژوئن تصمیم گرفت تا ادامهء مباحث در خصوص  25ترک خواهند کرد. کنگره در 

ای فته بعد موکول کند. تا آن موقع کنگره در نظر داشت که کمیتهقطعنامهء لی را به سه ه

را مأمور تهیهء سندی کند که اگر قطعنامهء لی به هنگام طرح مجدد در ژوئیه به تصویب 

 رسید، آن سند استقالل آمریکا را اعالم و توجیه کند.

ستحکام یافت. ا 2771های پایانی ژوئن حمایت از اعالم استقالل از جانب کنگره در هفته

ژوئن، مجلس کنتیکت به نمایندگانش ابالغ کرد تا پیشنهاد استقالل کنند، و روز  21در 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
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گذاری نیوهمپشر و دالویر به نمایندگانشان اجازه دادند تا اعالم استقالل بعد مجالس قانون

های سیاسی با انحالل مجلس مستعمره خاتمه یافت، و در کنند. در پنسیلوانیا، کشمکش

لوانیا یبه نمایندگان پنس کینتوماس مک ها تحت ریاستژوئن هیئتی جدید از کمیته 28

کنگرهء استانی  ژوئن، 2۱در کنگره اجازه داد تا به نفع استقالل رأی دهند. در 

کرد، تصمیم گرفت که فرماندار بر این استان حکومت می 2771که از ژانویهء  نیوجرسی

و را معرفی کند و سپس ا« یک دشمن آزادی این سرزمین»، را ویلیام فرانکلین سلطنتی،

ها نمایندگانی جدید برگزیدند و به آن نمایندگان اختیار ژوئن، آن 12دستگیر کند. در 

 طلبی بپیوندند.جنبش استقالل دادند تا به

عشان های متبوتنها نمایندگان مریلند و نیویورک باقی مانده بوند که هنوز از جانب دولت

مه  2۱طلبی نشده بودند. هنگامی که کنگره در مجاز به پیوستن به جنبش استقالل

 از مقدمهء آدامز را تصویب کرد، نمایندگان مریلند از کنگره خارج شدند و رونوشتی

الغ ها ابفرستادند تا دستورهای جدیدی از جانب آن مجمع مریلند مقدمهء آدامز را به

مه، مجمع مریلند مقدمهء آدامز را رد کرد و به نمایندگانش دستور داد که  15شود. در 

فت و به کمک به مریلند ر ساموئل چیس همچنان مخالف استقالل بمانند، اما

مه نظر  18هایی محلی که به طرفداری از استقالل صادر شده بودند توانست در قطعنامه

مجمع مریلند را تغییر دهد. تنها نمایندگان نیویورک بودند که نتوانستند دستورهایی که 

ژوئن  8شد را تغییر دهند. هنگامی که در در ها ابالغ میاز جانب دولت متبوعشان به آن

واست از نمایندگانش خ کنگرهء استانی نیویورک ه مشغول بررسی قطعنامهء لی بود،کنگر

ژوئن، کنگرهء استانی، نیویورک را به دلیل  15که صبر پیشه کنند و منتظر بمانند. در 

ژوئیه تشکیل جلسه  25نزدیک شدن نیروهای بریتانیایی تخلیه کرد و اعالم کرد که تا 

یورک مجاز نیستند تا اعالم استقالل نخواهد داد و این بدین معنی بود که نمایندگان نیو

 کنند مگر بعد از آنکه کنگره تصمیمش را گرفته باشد.

 

 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%85%DA%A9%E2%80%8C%DA%A9%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A6%D9%84_%DA%86%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A6%D9%84_%DA%86%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9&action=edit&redlink=1
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 تصویب و نویسپیش

 
 اعالمیهء روی بر که( راست به چپ از) وجفرسون آدامز، فرانکلین، خیالی تصویر

 بازنشر گسترده صورت به( 2955 در فریس گروم لئون جین اثر) کنندمی کار استقالل

 .استشده

سندی که قرار بود به توضیح و توجیه استقالل بپردازد در حالی تهیه شد که هنوز 

 22های سیاسی برای آماده کردن شرایط اعالم رسمی استقالل ادامه داشت. در بازی

از  نبنجامین فرانکلی ز ماساچوست،ا جان آدامزشامل ای پنج نفرهکمیته ، کنگره2771ژوئن 

از  ر شرمنراج از نیویورک، ورابرت لیوینگستون از ویرجینیا، توماس جفرسون پنسیلوانیا،

نویس اعالمیهء استقالل کرد. از آنجایی که کمیته هیچ کنتیکت را مأمور تهیهء پیش

وجود  نویسهایی دربارهء چگونگی تهیهء پیشای از خود باقی نگذاشت، ابهامجلسهصورت

آدامز نیز نوشته شدند اگرچه به  های بعد توسط جفرسون وهایی که سالدارد. گزارش

اند و کامالا قابل اعتماد نیستند. آنچه واضح اند ولی متناقضکرات مورد استناد واقع شده

و آشکار است آن است که کمیته پس از بحث پیرامون دورنمای کلی و چارچوب اصلی 

 هسند، تصمیم گرفت که نوشتن جزئیاتش را بر عهدهء جفرسون بگذارد. با توجه ب

در  نویسبندی فشردهء کنگره، جفرسون احتماالا زمان اندکی برای نوشتن پیشبرنامه

ا است. او سپس بنویس را تهیه کردههفده روز بعدی داشته و احتماالا خیلی سریع پیش

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87_%D9%BE%D9%86%D8%AC_%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D8%AC%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D8%AC%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%84%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%84%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B1_%D8%B4%D8%B1%D9%85%D9%86
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دیگر اعضای کمیته مشورت کرد و نظر آنان را خواستار شد و آنگاه رونوشت دیگری از 

غییرات مورد نظر کمیته نیز در آن اعمال شده بود. کمیته این اعالمیه را تهیه کرد که ت

ای از اعالمیه»به کنگره تقدیم کرد. عنوان سند  2771ژوئن  18نویس را در پیش

بود. کنگره « اندنمایندگان ایاالت متحدهء آمریکا که در کنگرهء عمومی گرد هم آمده

س نویروی میز ماندن پیش منظور از«. روی میز بماند»نویس تصمیم گرفت که پیش

 ای نزدیک بود.موکول کردن مباحثات به آینده

 «میز گذاشته شده بود»نویس اعالمیهء استقالل روی ژوئیه در حالی که پیش 2دوشنبه 

ویرجینیا از  بنجامین هریسون به ریاست کمیتهء کل کنگره تصمیم گرفت که به وضعیت

برود و مذاکرات و مباحث پیرامون قطعنامهء استقالل لی را دوباره آغاز کند. جان 

ار گیری در این خصوص را به کدیکنسون آخرین تالشش برای به تعویق انداختن تصمیم

بست و استدالل کرد که کنگره نباید پیش از آنکه از دریافت کمک خارجی اطمینان یابد 

را به پایان برساند، اعالم استقالل کند. در پاسخ به دیکنسون،  اصول کنفدراسیون و تدوین

 تراعالم کرد که استقالل باید هرچه سریعصراحت جان آدامز سخنرانی کرد و در آن به

 اعالم شود.

گیری آغاز شد. طبق روال معمول، درپی در یک روز طوالنی، رأیهای پیپس از سخنرانی

نظر از تعداد نمایندگانش در کنگره تنها و تنها یک رأی داشت. هر مستعمره صرف

أی گیری کردند تا رود رأینمایندگان هر مستعمره، که بین دو تا هفت نفر بودند، بین خ

آن مستعمره مشخص شود. پنسیلوانیا و کارولینای جنوبی رأی مخالف دادند. نمایندگان 

گیری از دولت متبوعشان دریافت نکرده ای مبنی بر شرکت در رأینیویورک که اجازه

اس توم نظر بابودند، رأی ممتنع دادند. دالویر رأی نداد زیرا که نیمی از نمایندگانش هم

مخالف استقالل. نه  جورج رید نظر باموافق استقالل بودند و نیمی دیگر هم کینمک

مستعمرهء دیگر به نفع استقالل رأی دادند. این بدین معنی بود که قطعنامه در کمیتهء 

ره در خود کنگاست. گام بعدی برای قطعنامهء لی مطرح شدن آن کل به تصویب رسیده

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87_%DA%A9%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87_%DA%A9%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%85%DA%A9%E2%80%8C%DA%A9%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%85%DA%A9%E2%80%8C%DA%A9%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%85%DA%A9%E2%80%8C%DA%A9%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%85%DA%A9%E2%80%8C%DA%A9%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%B1%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%B1%DB%8C%D8%AF
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ن بود ولی شدیداا به یکسااز کارولینای جنوبی که مخالف قطعنامهء لی  ادوارد روتلج بود.

 گیری به روز بعد موکول شود.بودن و اتفاق آراء عالقه داشت خواستار آن شد که رأی

ژوئیه، رأی کارولینای جنوبی برگشت و در زمرهء موافقان استقالل قرار گرفت. در  1در 

رأی ممتنع دادند تا کفهء ترازو با سه  رابرت موریس نمایندگی پنسیلوانیا، دیکنسون و

موافق در برابر دو مخاف به نفع موافقان سنگینی کند. تعداد نمایندگان دالویر که موافق 

تعداد  یسزار رادن بر بود اما با ورود بموقعاستقالل بودند با تعداد مخالفان آن نمایندگی برا

دیگر رأی ممتنع دادند زیرا که همچنان موافقان فزونی یافت. نمایندگان نیویورک بار 

کنگرهء استانی  گیری شرکت کنند، با این وجود یک هفته بعدمجاز نبودند در رأی

ها داد. بدین ترتیب اعالمیهء استقالل با دوازده رأی ای را به آنچنین اجازه نیویورک

موافق و یک رأی ممتنع تصویب شد. در نتیجه مستعمرات رسماا روابط سیاسی خود با 

نی بیای که روز بعد به همسرش نوشت، پیشنیا را قطع کردند. جان آدامز در نامهبریتا

ها شود. ساز برای آمریکاییژوئیه تبدیل به یکی از روزهای مهم و سرنوشت 1کرد که 

پنداشت که آیندگان دوم ژوئیه را گرامی خواهند داشت و حتی تصورش را هم آدامز می

له خود او، درعوض روز تصویب اعالمیهء استقالل را به ها، از جمکرد که آمریکایینمی

 ساالنه جشن گیرند. روز استقالل عنوان

یس نوس از آنکه کنگره به نفع قطعنامهء استقالل رأی داد، توجهش را به سوی پیشپ

اعالمیهء استقالل معطوف کرد. پس از چندین روز بحث و بررسی، کنگره تغییرات اندکی 

های ترین قسمتدر متن اعالمیه داد و نزدیک به یک چهارم آن را حذف کرد. از مهم

بود که حذف آن جفرسون را عمیقاا  تجارت برده شده، بندی انتقادی دربارهءحذف

یا داری به مستعمرات از جانب بریتاندهبرآشفت. کنگره ادعای جفرسون مبنی بر تحمیل بر

را حذف کرد تا سند را متعادل کرده و اشخاصی را که در بریتانیا از انقالب پشتیبانی 

متن اعالمیه تصویب و برای انتشار به  2771ژوئیه  1کرده بودند، راضی نگه دارد. در 

 چاپخانه فرستاده شد.
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https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%84%D8%AC&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3
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https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87%D9%94_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87%D9%94_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87%D9%94_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1


 حزب همدلی مردم تهران )همت(

 

 
 

22 

 متن

 

 اعالمیه شدهءچاپ نسخهء نخستین

دارد که بنا بر قوانین طبیعت، مردم حق دارند که نخستین جملهء اعالمیه قویاا اظهار می

اذ های اتخکند که زمینهاستقالل سیاسی خود را امری مسلم فرض کنند و تصدیق می

بایست عقالنی و منطقی باشد و صریحاا بیان شوند و به افکار عمومی چنین تصمیمی می

 توضیح داده شوند.

ای را که های سیاسیشوند رشتهکه در گذار رخدادهای انسانی مردمی ناگزیر میآنگاه 

 های روی زمیناست بگسلند و برای خود در میان قدرتها را با مردمی دیگر پیوند دادهآن

 ها را سزاوار آنجایگاهی جداگانه و برابر بیابند که قوانین طبیعت و خدای طبیعت آن
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ا که ها عللی رکند که آنته به افکار عمومی بشریت ایجاب میاست، احترام شایسدانسته

  دارد اعالم کنند.ها را به جدایی وامیآن

شود که اساس و هایی میها و ایدئالقسمت بعدی، مقدمهء مشهوری است که شامل ایده

کند که دهند. این قسمت همچنین مفهومی را تصدیق میبنیان اعالمیه را شکل می

گویند: مردم حقوق مسلم و معینی دارند و هنگامی که می« حق انقالب»آن امروزه به 

تغییر »حکومتی به این حقوق تعدی و تجاوز کند، مردم حق دارند که آن حکومت را 

 «.دهند یا براندازند

 اند و آفریدگارشانها برابر آفریده شدهانگاریم که همهء انسانما این حقایق را بدیهی می

است، که حق زندگی، آزادی، و جستجوی ها اعطا کردهدنی معینی به آنناشحقوق سلب

هایی در میان هاست، و اینکه برای تضمین این حقوق، حکومتخوشبختی از جملهء آن

شوندگان کسب شوند که اختیارات بحق خود را از رضایت حکومتها برپا میانسان

ها شود، حق مردم کنندهء این هدفکنند، و اینکه هرگاه هر شکلی از حکومت پایمالمی

ای بر پا دارند و بنیان آن را بر ها را تغییر دهند یا براندازند و حکومت تازهاست که آن

چنان اصولی بگذارند و قوای آن را به چنان صورتی سازمان دهند که بیشتر از همه به 

دیشی حکم رسد که به امنیت و سعادتشان بینجامد. البته دوراننظرشان محتمل می

اند به دالیل جزئی و زودگذر تغییر هاست استقرار یافتههایی که مدتکند که حکومتمی

اند، ها بیشتر راغباست که انسانداده نشوند؛ و از همین رو تمام تجربیات نشان داده

ها را تحمل کنند تا اینکه با برانداختن اَشکالی که به پذیر است، آنها تحملهرگاه بدی

اند وضع خود را اصالح کنند. اما هرگاه رشتهء دراز سوء رفتارها و ا خو گرفتههآن

داد ها به زیر یوغ استبها پیوسته به همان سیاق ادامه یافت و از قصد کشاندن آنزورستانی

هاست که چنین حکومتی را کنار ها، ]بلکه[ وظیفهء آنمطلقه حکایت داشت، حق آن

  ای بگمارند.ء خود پاسداران تازهبگذارند و برای امنیت آینده
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شود تا نشان قسمت بعدی، فهرستی از اتهاماتی است که به پادشاه جورج سوم زده می

است و بنابراین برای حکمرانی بر آنان نشینان تجاوز کردهدهد که او به حقوق مستعمره

 فاقد مشروعیت است.

اند؛ و چنین است اکنون ضرورتی ها تاکنون چنین صبورانه تاب آوردهنشیناین مستعمره

کند نظام حکومتی پیشین خود را تغییر دهند. تاریخ شاه کنونی ها را ناگزیر میکه آن

های مکرر است، با این هدف آشکار که استبداد ها و زورستانیبریتانیای کبیر تاریخ آسیب

ان به گوش جهانی ها تحمیل کند. برای اثبات این امر، بگذار حقایقمطلق را بر این ایالت

 منصف برسد.

او از توشیح قوانینی که برای خیر عموم بسیار سودمند و ضروری بوده خودداری 

 است.کرده

است، مگر آنکه اجرای او فرماندارانش را از تصویب قوانین دارای اهمیت فوری منع کرده

کلی هها را بآنها تا کسب موافقت او به تأخیر بیفتد؛ و وقتی چنین شده، پرداختن به آن

 است.به دست فراموشی سپرده

، استهای بزرگی از مردم خودداری کردهاو از تصویب قوانین دیگری برای اسکان بخش

پوشی کنند، حقی که گذاری چشممگر آنکه آن مردم از حق نمایندگی در مجلس قانون

 ک است.ها بسیار ارزشمند است و تنها در نظر مستبدان سنگین و ترسنابرای آن

هایی نامعمول، ناراحت، و دور از خزانهء اسناد گذاری را در مکاناو مجالس قانون

ها را با اقداماتش خسته کند و به تسلیم است، تنها به این قصد که آنشان جا دادهعمومی

 وادارد.

های او به اندازیشان در مخالفت با دستاو مجالس نمایندگی را به خاطر پایداری مردانه

 است.حقوق مردم، مکرراا منحل کرده

ها، برای مدت زمان طوالنی از دستور انتخاب مجالس دیگر خودداری او، پس از انحالل آن

شد آن را از میان برداشت، تا گذاری، که نمیاست؛ در نتیجه، اِعمال اختیارات قانونکرده
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معرض تمام خطرات است؛ و در این میان، این سرزمین در حد زیادی به مردم بازگشته

 است.تهاجم از خارج و آشوب در داخل باقی مانده

ها را بگیرد؛ و برای این منظور جلو قوانین گزینی در این ایالتاست جلو سکنیاو کوشیده

است و از تصویب قوانین دیگری در جهت مربوط به پذیرش تابعیت خارجیان را گرفته

تر های جدید را سختشرایط اختصاص زمینها به اینجا خودداری و تشویق مهاجرت آن

 است.کرده

او با خودداری از توشیح قوانین مربوط به تأسیس قوهء قضایی، جلو اجرای عدالت را 

 است.گرفته

او قضاوت را، برای تصدی مقامشان و میزان و پرداخت حقوقشان، تنها به ارادهء خود 

 است.وابسته کرده

یجاد کرده و خیل مقامات را به اینجا روانه داشته تا های جدید ااو تعداد زیادی پست

 مردم ما را به ستوه آورند و ثروتشان را باال بکشند.

گذاری ما در میان ما نگه او در زمان صلح سپاهیان منظم را بدون رضایت مجالس قانون

 است.داشته

 او تمایل داشته ارتش را مستقل و برتر از قدرت غیرنظامی قرار دهد.

ا دیگران دست به یکی کرده تا ما را تابع اختیارات قضایی بیگانه با ساختار حکومتی او ب

ظاهر قانونی ما و تأییدنشده از طرف قوانین ما قرار دهد؛ و برای این منظور مصوبات به

 است:ها را توشیح کردهآن

 برای اسکان واحدهای بزرگی از سربازان مسلح در میان ما

ها از مجازات به خاطر هر جنایتی که در حق ساکنان این آنبرای مصون نگه داشتن 

 ها مرتکب شوند از طریق یک محاکمهء نمایشیایالت

 های جهانبرای قطع رابطهء تجاری ما با همهء بخش

 برای تحمیل مالیات بر ما بدون رضایت ما

 برای محروم ساختن ما در بسیاری موارد از مزایای محاکمه با حضور هیئت منصفه
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 برای تبعید ما به آن سوی دریاها به منظور محاکمه شدن به خاطر جرایم ادعایی

برای لغو نظام آزاد قوانین انگلیسی در یک ایالت همسایه، استقرار یک نظام کامالا 

خودسرانه در آنجا و گسترش دادن مرزهای آن به منظور ارائهء همزمان آن به عنوان الگو 

 هاهمان حکومت مطلقه در این مستعمره و ابزاری مناسب برای برقراری

برای از بین بردن منشورهای ما، لغو ارزشمندترین قوانین ما، و تغییر بنیادی اَشکال 

 حکومتی ما

گذاری برای ما در همهء گذاری ما و اعالم تفویض اختیار قانونبرای تعلیق مجالس قانون

 موارد به خودشان

حفاظت خویش و به راه انداختن جنگ بر ضد ما، او با خارج اعالم کردن ما از حوزهء 

 است.حکمرانی در اینجا را از خود سلب کرده

او دریاهای ما را چپاول و سواحل ما را تخریب کرده، شهرهای ما را به آتش کشیده، و 

 است.زندگی مردم ما را نابود کرده

یل عملیات او در این زمان مشغول اعزام واحدهای بزرگ مزدوران خارجی برای تکم

که  ایای است که پیش از آن، با وقوع ستمگری و عهدشکنیکشتار، انهدام، و بیدادگری

ندرت نظیر داشت و به هیچ وجه برازندهء ریاست یک ملت ترین اعصار بهدر وحشیانه

 متمدن نبود، آغاز شده بود.

ضد کشورشان های آزاد به اسارت گرفته و وادارشان کرده بر او همشهریان ما را در آب

ا ها از پاسلحه به دست بگیرند و قاتل دوستان و برادرانشان شوند یا خود به دست آن

 درآیند.

 رحمهای داخلی را در میان ما به راه انداخته و کوشیده وحشیان سرخپوست بیاو شورش

شان نابودی بدون تمایز همگان با هر سن و جنسیت و شرایطی را، که راه و رسم جنگی

 به حمله به ساکنان مرزهای ما ترغیب کند.است، 

ایم. جویی کردهها، ما در نهایت فروتنی تقاضای جبران و چارهدر هر مرحله از این ستمگری

است. بدین ترتیب، های مکرر پاسخ داده شدهاما تقاضاهای مکرر ما تنها با آسیب
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صهء یک مستبد شود که مشخای که منش و روشش با همان اَعمالی مشخص میشاهزاده

  ستمگر است شایستهء فرمانروایی بر مردمی آزاد نیست.

ز کردند و بیهوده اها هنوز با مردم بریتانیا احساس خویشاوندی میبسیاری از آمریکایی

کردند تا پادشاه را متقاعد مقامات برجستهء بریتانیا و همچنین پارلمان درخواست می

بال مستعمرات را تعدیل کند. قسمت بعدی های ناشایست خود در قکنند تا سیاست

 است.نتیجه بودهگرفته از این دست بیهای صورتدهد که تالشاعالمیه نشان می

ای هایم. هرازگاهی در خصوص تالشمان خواستار بذل توجه شدهما از برادران بریتانیایی

ا به ناپذیر بر مها برای بسط نوعی حوزهء اختیارات قضایی توجیهگذاری آندستگاه قانون

ایم. ها یادآور شدهایم. شرایط مهاجرت و اقامتمان در اینجا را به آنها هشدار دادهآن

ایم و بر اساس پیوندهای ها را به داوری خواستهخواهی ذاتی و بلندنظری آنعدالت

ر ناگزیهایی که بهایم تا منکر این زورگیریها تمنا کردهخویشاوندی مشترکمان از آن

ها نیز به ندای عدالت و خویشاوندی پیوند و سازگاری ما را خواهد گسست نشوند. آن

ا همچون همان را پذیرا شویم، و به آناند؛ بنابراین ما باید ضرورت اعالم جداییاعتنا بودهبی

  بقیهء بشریت بنگریم: دشمنانِ در جنگ، دوستانِ در صلح.

رند که شرایطی که تحت آن مردم باید به تغییر دادر بخش نهایی، امضاکنندگان اظهار می

ها مسبب به وجود آمدن این حکومت دست زنند در مستعمرات وجود دارد و بریتانیایی

کند که مستعمرات پیوندهای سیاسی با پادشاهی اند و ضرورت ایجاب میشرایط بوده

یری تمام گبریتانیا را بگسلند و کشوری مستقل تشکیل دهند. این قسمت که نتیجه

ژوئیه  1های پیشین است از کلمات به کار رفته در قطعنامهء استقالل لی که در قسمت

 برد.تصویب شد، بهره می

با  ایم،بنابراین، ما نمایندگان ایاالت متحدهء آمریکا که در کنگرهء عمومی گرد هم آمده

ازهء مردم خوب این رجوع به داوری عالی جهانیان برای تأیید منویات خود، به نام و با اج

اند های آزاد و مستقلهای متحد، دولتداریم که این مستعمرهمستعمرات رسماا اعالم می
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و حق دارند که باشند: و اینکه از قید تمام تعهدات به پادشاهی بریتانیا آزادند و تمام 

ه کها و دولت بریتانیای کبیر گسسته شده و باید بشود؛ و اینپیوندهای سیاسی بین آن

ها، های آزاد و مستقل برای اعالم جنگ، برقراری صلح، بستن پیمانها به عنوان دولتآن

های مستقل حق انجام برقراری روابط تجاری، و انجام همهء اقدامات و کارهایی که دولت

ها را دارند، اختیار کامل دارند؛ و ما برای، پشتیبانی از این اعالمیه، با توکل راسخ به آن

 گذاریم. پروردگار، مشترکاا جان و مال و شرافت مقدسمان را به وثیقه میعنایت 
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 آمریکا انقالب جنگ

جنگ استقالل  ( یا277۱–2781) جنگ انقالب آمریکا

پادشاهی بریتانیای در ابتدا با درگیری بین آمریکا

آغاز  آمریکای شمالی در گانه بریتانیامستعمرات سیزده و کبیر

بین چندین قدرت بزرگ  جنگ سراسری شد و سرانجام به یک

 [2]شد. اروپایی تبدیل

پارلمان  بود که با کشمکش مابین انقالب سیاسی آمریکا جنگ انقالب آمریکا نتیجهء

اعتراض داشتند آغاز گردید.  قانون تمبر نشینانی که بهو مستعمره بریتانیای کبیر

ش پنداشتند. پارلمان بر حقها تصویب قانون تمبر را مغایر با قانون اساسی میآمریکایی

فشرد و آمریکاییان خواستار احقاق نشینان پای میمبنی بر مالیات بستن بر مستعمره

پرداخت مالیات را بدون حضور در پارلمان  یا بودند وحقوقشان به عنوان شهروندان بریتان

را  ایکنگرهء قاره هر مستعمره دولت سایه تشکیل دادند و ها در. آمریکاییتابیدندبرنمی

مهمانی چای  به 2771 ها در سالتأسیس نمودند. بایکوت چای بریتانیا از جانب آمریکایی

منجر شد. لندن در پاسخ به وقوع مهمانی چای، دولت مستقل ماساچوست را  بوستون

کرد. در آوریل  توماس گیج انداخت و آن را تحت سیطرهء ارتش به فرماندهی ژنرالبر

ها به خارج از بوستون گریها و یاغیرا برای خواباندن طغیانگیج ارتش کمکی  277۱

معروف بودند به رویارویی با ارتش « مردان کوچک»نظامیان محلی که به گسیل کرد. شبه

نبردهای لگزینگتون و  یتانیا برخاستند و تقریباا مقدمهء لشکر را نابود کردند.بر

ور ساخت. احتمال هر گونه مصالحه هنگامی که آتش جنگ را شعله کنکورد

ایاالت متحدهء کردند و کشور جدید اعالم استقالل 2771ژوئیه  1نشینان در مستعمره

 [2]را بنا گذاردند از بین رفت. آمریکا

مخفیانه برای انقالبیون آمریکایی  2771هر سه از اوایل  جمهوری هلند و پانیااس ،فرانسه

ایی بریتانیا، جنگ های ابتدکردند. پس از موفقیتتدارکات، مهمات و سالح فراهم می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7#cite_note-enwiki-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%86%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%86%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%86%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%DA%AF%DB%8C%D8%AC&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%DA%AF%DB%8C%D8%AC&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%84%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%88_%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%84%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%88_%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%84%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%88_%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7#cite_note-enwiki-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
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یافت. بریتانیا از برتری نیروی دریایی یک از طرفین درگیری ادامه میبدون برتری هیچ

خود سود برد تا شهرهای ساحلی آمریکا را تسخیر و اشغال کند؛ با این وجود شورشیان 

نشینان ساکن آن مناطق درصد جمعیت مستعمره 95بر عمده مناطق بیرون از شهر که 

تکیه داشت  ستلویالی لط داشتند. استراتژی بریتانیا بر بسیج کردن شبه نظامیانبودند تس

سربازان بریتانیایی  نبرد ساراتوگا در 2777طور کامل تحقق نیافت. در گاه بهکه البته هیچ

به دنبال  2778تادند. اوایل ور شدند به اسارت افکه از سمت کانادا به ساراتوگا حمله

پیروزی آمریکا در نبرد ساراتوگا فرانسه ترغیب شد که آشکارا به جنگ بر ضد بریتانیا 

یا کرد. اسپانوارد شود که این امر به توازن قوای نظامی دو طرف درگیر کمک شایانی می

دن د آزمونیز با تهدید به تهاجم به بریتانیا و به ج -متحدین فرانسه-و جمهوری هلند 

قدرت نظامی بریتانیا با دست زدن به عملیات نظامی در اروپا به مخاصمه با بریتانیا 

منتهی  منجر و فلوریدای غربی ها ازدر جنگ به خروج بریتانیایی دخالت اسپانیا پرداختند.

 [2]شد که جبههء جنوبی را برای آمریکاییان امن کرد.

جا که به نابودی اقتصادش انجامید برایش گران تمام مؤثر بود ولی از آن دخالت فرانسه

ارتش بریتانیا را که  نبرد چساپیک پیروزی نیروی دریایی فرانسه در 2782شد. در 

معاهدهء  با انعقاد 2781دست زده بود به تسلیم واداشت. در  تاونمحاصرهء یورک به

اا پایان یافت و حاکمیت ایاالت متحده بر مناطقی که امروزه تقریباا ، جنگ رسمپاریس

از غرب محدود است به رسمیت  پیسیسیرود می از جنوب و فلوریدا از شمال، کانادا به

 .شناخته شد 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%AF%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%AF%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7#cite_note-enwiki-1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%DA%86%D8%B3%D8%A7%D9%BE%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%DA%86%D8%B3%D8%A7%D9%BE%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%87_%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9%E2%80%8C%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3_(%DB%B1%DB%B7%DB%B8%DB%B3)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3_(%DB%B1%DB%B7%DB%B8%DB%B3)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3_(%DB%B1%DB%B7%DB%B8%DB%B3)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%DB%8C
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 آمریکا متحده ایاالت در سیاست

 
 متحده ایاالت سیاسی نظام

رییس جمهور ایاالت  است که در آن فدرال جمهوری مشروطه یک ایاالت متحده

 تضمین شده برای قوای )رییس دولت و رییس کشور(، کنگره و نظام قضایی در متحده

 های ایاالت شریک است.را با دولت حاکمیت دولت ملی شریک اند و دولت فدرال

شاخهء اجرایی به ریاست رییس جمهور از قانونگذاری مستقل است. قوه مقننه بر عهده 

دو مجلس کنگره، سنا و مجلس نمایندگان است. شاخه قضایی متشکل از دیوان عالی، و 

قانون  یرتفس کنند. کارکرد قوه قضاییههای پایین تر فدرال، قوه قضایی را اعمال میدادگاه

قررات است. این شامل حل اختالف بین و قوانین فدرال و م اساسی ایاالت متحده

های اجرایی و تقنینی است. ترکیب دولت فدرال در قانون اساسی شرح داده شده شاخه

است. دو حزب سیاسی، حزب دمکرات و حزب جمهوریخواه، از جنگ داخلی آمریکا بر 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9_%D9%82%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9_%D9%82%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
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اند گرچه احزاب کوچکتر نظیر حزب لیبرترین و جنبش سیاست این کشور سیطره داشته

 شود.پارتی هم وجود دارند و به حد کمی نماینده از آنان انتخاب می تی

د. ای وجود دارهای عمدههای پیشرفته تفاوتبین نظام سیاسی آمریکا و دیگر دمکراسی

از جمله قدرت بیشتر مجلس علیای قوه مقننه، حوزه قدرت گسترده تر دیوان عالی، 

دو حزب. احزاب سوم تأثیر سیاسی  تفکیک قوا بین مجریه و مقننه، و سیطرهء فقط

 دمکراتیک. توسعه یافته کشورهایاند تا در دیگرکمتری در ایاالت متحده داشته

نهاد فدرال ایجاد شده توسط قانون اساسی مشخصه بارز نظام دولتی آمریکاست. به هر 

های روی مردم تابع یک دولت ایالتی و بسیاری از آنان تابع واحدهای گوناگون دولت

های ها و بخشها، شهرداریهای شهرستانمحلی هم هستند. این دولتها شامل دولت

 .اندویژه

 سیاسی فرهنگ

دانشورانی از الکسی دو توکویل گرفته تاکنون یک پیوستگی قوی در ارزشهای اصلی 

 [2]اند.سیاسی آمریکا از انقالب آمریکا تابحال یافته

 ایدئولوژی آمریکایی

ایدئولوژی غالب  لیبرالیسم کالسیک در کنار شکلی از، جمهوریخواهی

ه اعالمیه استقالل ایاالت متحد اسناد اصلی عبارت اند از [1]اند.ماندهباقی

های مقاله (,2787) قانون اساسی ایاالت متحده آمریکا (,2771)آمریکا
آبراهام نطق گتیسبورگ (, و2792) ت متحده آمریکامنشور حقوق ایاال (,2788) فدرالیست

ائتالفیه را شکل دادند به همین  2812خواهانی که در (. حتی برخی جدایی2811) لینکلن

 [1]اینها از جمله اصول کلیدی این ایدئولوژی هستند: [1]ها باور داشتند.ارزش

 شهروندان وظیفه دارند دولت را درک و حمایت کنند، در انتخابات وظیفه مدنی :

 شرکت کنند، مالیات بپردازند و در خدمت نظامی شرکت کنند.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7#cite_note-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7#cite_note-2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B7%D9%82_%DA%AF%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B7%D9%82_%DA%AF%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B7%D9%82_%DA%AF%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85_%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%84%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85_%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%84%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85_%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%84%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7#cite_note-4
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
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 فساد سیاسی لفت بامخا 

 توانند نمایندگانشان را از طریق انتخابات تغییر دمکراسی: دولت به شهروندان که می

 دهند پاسخگو است.

 ئل شوند. اای برای هیچ شهروندی ق: قوانین نباید هیچ امتیاز ویژهبرابری در برابر قانون

 مقامات دولت همانند دیگران تابع قانون اند.

 تواند از دین حمایت کند نه آن را سرکوب کند.: دولت نه میآزادی مذهب 

 یز آمتواند از طریق قانون یا اقدام بیان شخصی غیر خشونتآزادی بیان: دولت نمی

 .بازار افکار شهروندی را محدود کند، یک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
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 آمریکا متحده ایاالت کنگره

 

 .است آمریکا متحدهء ایاالت کنگرهء استقرار محل کاپیتول ساختمان

( United States Congress :انگلیسی )به کنگرهء ایاالت متحدهء آمریکا

است. کنگرهء آمریکا مشتمل بر  ایاالت متحده آمریکا گذاری در دولتشاخهء قانون

مین کنگرهء ایاالت متحده آمریکا ۵۵۱ اکنوناست. هممجلس نمایندگان و مجلس سنا دو

 رسمیت دارد.

است، و تأسیس کنگره به  ساختمان کاپیتول جلسات کنگره درمحل برگزاری 

 گردد.بازمی استقالل آمریکا ، یعنی دو سال قبل از2771 سال

نای مجلس س و نیز مجلس نمایندگان ایاالت متحده آمریکا کنگره محلی است که جلسات

 شود.یل میدر آن تشک ایاالت متحده آمریکا

بر عهدهء نمایندگان  قانون اساسی ایاالت متحدهء آمریکا گذاری بر اساسوظیفهء قانون

 کنگره است و هر قانونی برای تصویب، نیاز به تأیید هر دو مجلس دارد. 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B3%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B3%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7%DB%B7%DB%B4_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B3%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B3%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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 مقدمه

گذاری با تشریح و توصیف عملکرد و قدرت نهاد قانون اسی ایاالت متحده آمریکاقانون اس

کنندگان توان به اهمیت و نقش این نهاد در بین تدوینشود و از همین رو میآغاز می

 قانون اساسی آمریکا پی برد.

، بریتانیا از امپراتوری اعالمیه استقالل ایاالت متحده آمریکا با انتشار بنیانگذاران آمریکا

کشوری را بنیان گذاشتند که درآن حق رای مردم و تعیین نمایندگانی برای اداره کشور 

ن انگلیسی تحت آمد. سالیان طوالنی سلطه حاکماشمار میترین خواست عمومی بهمهم

لوای سرنیزه کت قرمزها، گرایش به آزادی و دموکراسی را درمیان مهاجرین سفید پوست 

و عمدتاا انگلیسی تبار تقویت کرده بود. پدران استقالل آمریکا برای حفاظت و حراست از 

حکومت مردم بر » این خواست عمومی، کنگره نمایندگان را شکل دادند تا به آرمان

 جامه عمل بپوشانند. «مردم مردم و برای

 کند:بخش اول فصل اول قانون اساسی تصریح می

تمام قدرت قانونگذاری در کنگرهء ایاالت متحده تمرکز خواهد یافت که از سنا و مجلس 

 نمایندگان تشکیل خواهد شد.

، برای آیدشمار میترین وظیفه که در عین حال وظیفه انحصاری نیز بهبدین ترتیب مهم

ترسیم شد که همانا وظیفه قانونگذاری است. در ادامهء این فصل به تفصیل جزئیات  کنگره

 است.بیشتری از دیگر وظایف کنگره، ساختار و عملکرد آن توصیف شده

انحصاراا در اختیار کنگرهء ایاالت متحده آمریکا است  ایاالت متحده آمریکا قانونگذاری در

حق دخالت در فرایند قانونگذاری را ندارد. نظارت  رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا و

تحقق  روند استیضاح در ایاالت متحده آمریکا نیز ازطریق تأیید مسوالن بلندپایه دولت و

هیچ نهادی حق انحالل کنگره را ندارد در حالی که  ایاالت متحده آمریکا یابد. درمی

جمهور از اختیار انحالل پارلمان های حکومتی در اروپا، نخست وزیر ویا رئیسدراغلب نظام

 و برگزاری انتخابات زودهنگام برخوردار است.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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 ای در ایاالتدورهانتخابات میان )گاهی به صورت انتخابات کنگره ایاالت متحده آمریکا

 شود.( هر چهار سال یک بار برگزار میمتحده آمریکا

 

 کنگره جلسهء تشکیل زمان

شوند و به وظایف خاص خود مجالس نمایندگان و سنا هر یک جداگانه تشکیل می

کنند که به آن پردازند. این دو مجلس در یک روز مشخص جلسه مشترک برگزار میمی

، تشکیل جلسه 2789گویند. در متن قانون اساسی مصوب سال می” کنگره”جلسهء 

ب شده بود. اما در اصالحیهء بیستم مصو سالیانه کنگره، اولین دوشنبه ماه دسامبر تعیین

این تاریخ تغییر کرد. اکنون زمان تشکیل کنگره ظهر سومین روز ماه  2911سال 

 است.ژانویه

فقدان وجود انضباط قوی حزبی  ایاالت متحده آمریکا های نظام پارلمانی دریکی از ویژگی

گیری است. برخالف کشورهای اروپایی که احزاب در پارلمان به شکل در جریان تصمیم

د که برخی از شودهند، در ایاالت متحده دیده میکامالا منسجم و یکدست رای می

، تنها 2997عنوان مثال، در سال گیرند. بهنمایندگان خالف مواضع حزب خود تصمیم می

درصد دیگر، با  ۱5های حزبی به تصویب رسید و درصد از قوانین بر اساس گرایش ۱5

درصد  81آرای هر دوحزب به تأیید نمایندگان رسید. در همان سال مشخص شد که تنها 

خواه به قوانین درصد نمایندگان جمهوری 88کرات مجلس نمایندگان و از نمایندگان دمو

 اند.موردنظر احزابشان رأی مثبت داده

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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 آمریکا متحدهء ایاالت کنگرهء اجرایی ساختار

مجلس نمایندگان ایاالت متحده  کنگرهء ایاالت متحدهء آمریکا از دو مجلس، یکی

عضو  255با  مجلس سنای ایاالت متحده آمریکا عضو و دیگری 11۱با  آمریکا

گذاری مشغول هستند. عالوه بر این است که به صورت مشترک به امر قانونتشکیل شده

 اند از:دو مجلس، کنگره چهار نوع کمیتهء دیگر نیز دارد که عبارت

 های اصلی کنگره ایاالت متحده آمریکاکمیته 

 های فرعی کنگره ایاالت متحده آمریکاکمیته 

 های مشترک کنگره ایاالت متحده آمریکاهکمیت 

 کمیته کنفرانس کنگره ایاالت متحده آمریکا

 

 

 گذاریقانون فرایند

( را هم مجلس ایران )در« طرح»، معنای «الیحه»در کنگرهء آمریکا، کلمهء 

 گویند.ها هم الیحه میدهد. درواقع، به طرحمی

قوهء مقننهء آمریکا، دومجلسی است و قوانین باید به تصویب هر دو مجلس و سپس به 

که تنها مجلس به جز قوانین مربوط به درآمد دولت  [2]جمهور برسد.شیح رئیستو

و  جمهورینمایندگان صالحیت رسیدگی به آن را دارد و تأیید صالحیت نامزدان ریاست

تصویب معاهدات که تنها سنا صالحیت رسیدگی به آن را دارد، در بقیهء موارد، لوایح 

  آورد.دستجهت تبدیل شدن به قانون، باید اکثریت هر دو مجلس را به

 شود:به قانونگذاری کنگره، به چهار بخش تقسیم میدر این راستا، وظایف مربوط 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B3%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B3%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%B9%DB%8C_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%B9%DB%8C_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%B9%DB%8C_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87_%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7#cite_note-1
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 الیحه 

 های مشترکقطعنامه 

 های همزمانقطعنامه 

 های سادهقطعنامه 

 کنند.ها الزام آور نیستند ولی بستر روانی الزم برای تصویب قوانین را فراهم میقطعنامه

 است:گذاری در کنگرهء آمریکا، شامل هشت مرحلهء زیر فرایند پیچیدهء قانون

 مرحلهء اول: تهیه و نگارش پیش نویس الیحه

 شوند. درگذاران الیحه تقسیم میحامیان یک الیحه به دو بخش طراحان الیحه و قانون

کنند که دارای سوابق درخشان اغلب موارد، نمایندگانی پیش نویس یک الیحه را امضا می

توانند نفوذ بیشتری دارند و می های اجرایی یا پارلمانی هستند. زیرانمایندگی یا مسئولیت

 سناتورها و نمایندگان دیگری را هم برای همراهی خود جذب کنند.

 های دائمینویس الیحه به کمیتهمرحلهء دوم: ارجاع پیش

های دائمی های تخصصی و تضارب فکری وارد کمیتهدر مرحلهء دوم، الیحه جهت بررسی

ها، چهار مرحلهء های به یکی از کمیتنویس الیحهمعموالا پس از ارجاع پیش [1]شود.می

 گیرد:زیر برای تصویب آن الیحه در داخل کمیته صورت می

 های اجرایی جهت کسب نظر آنهامکاتبه با دستگاه .2

گیری از نظرات کارشناسان و برگزاری جلسات استماع در داخل کمیته جهت بهره .1

 نمایندگان خارج از کمیته

 تصویب الیحهیک جلسهء مالقات )جلسهء اصلی کمیته( جهت بررسی و  .1

 ارجاع به مجلس سنا یا نمایندگان جهت تصویب نهایی .1

 ها، یکی از سه سرنوشت زیر برای لوایح متصور است:در پایان بررسی لوایح در کمیته

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7#cite_note-:0-3
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 موافقت نمایندگان کمیتهء دائمی و اصلی با الیحه 

 مخالفت نمایندگان کمیتهء دائمی و اصلی با الیحه 

 مسکوت ماندن الیحه در کمیته 

 کنندهرحلهء سوم: ارجاع الیحه از کمیتهء دائمی به صحن مجلس بررسیم

در صورت موافقت اکثریت اعضای کمیتهء دائمی، الیحه جهت تصویب نهایی به صحن 

رود. لوایح بر اساس ترتیب درخواست، مورد بررسی کننده میمجلس بررسی

ها، راهی رفتن به کمیته طور مستقیم و بدون. ممکن هم است که لوایح بهگیرندنمی قرار

گیرد کدام صحن شوند. چون این رهبر نمایندگان حزب اکثریت است که تصمیم می

 الیحه مورد بررسی واقع شود.

گیری گیرد و در مواقع الزم، رأیگیری به صورت شفاهی انجام میدر مجلس سنا رأی

یکی ی الکترونگیرشود. برخالف مجلس نمایندگان، مجلس سنا سیستم رأیضبط هم می

 ندارد.

جمهور و حزب اکثریت اعضای کنگره یکی نباشد، رئیس مجلس هر گاه حزب رئیس

نمایندگان، عالوه بر انجام وظایف خویش و رهبری حزب اکثریت، سخنگوی حزب اقلیت 

های هر حزب، از جمله حزب اقلیت، بر عهدهء رهبر باشد. سازماندهی سیاستنیز می

 خودش است.

کننده به مجلس رم: ارجاع مصوبهء نهایی اولین مجلس بررسیمرحلهء چها

 کنندهء دومبررسی

کنندهء اول، مرحلهء دیگر، راهی شدن الیحه به پس از تصویب الیحه در مجلس بررسی

های آن مجلس نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. پس از طی مجلس دوم است تا در کمیته

رود. در تکرار مرحلهء سوم، الیحه به صحن میمراحل بررسی در مجلس دوم، از جمله 

 نهایت، سه حالت برای الیحه در پایان بررسی در مجلس دوم متصور است:
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 موافقتِ کامل با الیحهء مجلس اول 

 مخالفت کامل با الیحهء مجلس اول 

 موافقت مشروط با الیحهء مجلس اول 

در صورتی که تغییرات  دارد کهمنظور از موافقت مشروط آنست که مجلس دوم اعالم می

مد نظرش در الیحه اعمال شود، آن را قبول خواهد کرد. در این حالت، مرحلهء پنج رخ 

طور کامل با الیحهء مجلس اول موافقت کند، خواهد داد؛ ولی اگر مجلس دوم هم به

  نمایاند.مرحلهء هشتم رخ می

 تهء کنفرانسمرحلهء پنجم: ارجاع الیحهء مجلس سنا و نمایندگان به یک کمی

در صورت وجود مغایرت بین مصوبهء مجلس سنا با نمایندگان )که با موافقت مشروط 

سازی و گیرد(، هر دو مصوبه جهت همسانمجلس دوم با الیحهء مجلس اول صورت می

د. نام شوسازی و رسیدن به یک الیحهء واحد، به یک کمیتهء کنفرانس، ارجاع مییکسان

 کمیتهء مصالحه است.دیگر کمیتهء کنفرانس، 

اعضای کمیتهء کنفرانس، از نمایندگان باتجربه و سناتورهای قویِ هر دو مجلس تشکیل 

  گیرد.شود. درصورت مصالحه، مرحلهء ششم صورت میمی

مرحلهء ششم: ارجاع الیحهء مصوب کمیتهء کنفرانس به صحن مجلس 

 نمایندگان و سنا

هایی به هر دو مجلس است را طراحی وصیهکمیتهء کنفرانس، الیحهء نهایی که شامل ت

گیری واقع شود. در این حالت، نمایندگان و فرستد تا مورد رأیکرده و به مجلسین می

سناتورها فقط حق دارند با الیحهء کمیتهء کنفرانس، موافقت یا مخالفت نمایند و 

هر دو  رد تصویبتوانند این الیحه را اصالح کنند. غالباا الیحهء کمیتهء کنفرانس مونمی

در غیر اینصورت، الیحه  [1]رسیم.شود. در این صورت به مرحلهء هفتم میمجلس واقع می

 [1]شود.مجدداا به کمیتهء کنفرانس ارجاع می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7#cite_note-:1-4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7#cite_note-:1-4
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 مرحلهء هفتم: ثبت الیحهء نهایی شده در دفتر چاپ دولت

س از تصویب الیحه توسط هر دو مجلس، مصوبه جهت ثبت، به دفتر چاپ دولت ارسال پ

 گردد.می

 جمهورمرحلهء هشتم: ارسال الیحه به حضور رئیس

جمهور ده روز فرصت دارد که مصوبهء پس از ثبت الیحه در دفتر چاپ دولت، رئیس

 مجلسین را توشیح یا رد کند.

 فرصت ده روزه(الف( موافقت با مصوبهء کنگره )در 

شود و کند و مصوبه تبدیل به قانون میجمهور مصوبه را توشیح میدر این صورت، رئیس

به ادارهء ثبت و بایگانی ملی ایاالت متحده جهت مستندسازی، ثبت و انتشار ارجاع 

 شود.می

 روزه(ب( مخالفت با مصوبهء کنگره )در فرصت ده

تواند از دو اهرم زیر برای رد آن نگره، میجمهور در صورت مخالفت با مصوبهء کرئیس

 استفاده کند:

 وتوی قانونی

جمهور رد شده و با ذکر دلیل به کنگره مسترد در این صورت، مصوبه از طرف رئیس

گردد و بعد به جمهور در نشریهء کنگره منتشر میگردد. پس از آن، مخالفت رئیسمی

 که که مجلسگردد. چنانگیری میشود و در بارهء آن رأییکی از مجلسین فرستاده می

جمهور، رأی نه و با حداقل دوسوم آرا به وتوی رئیس اول، بر نظر کنگره پا فشاری کند

که شود و چنانشود و به مجلس دوم فرستاده میجمهور وتو میبگوید، وتوی رئیس

جمهور را وتو کند، مصوبه تبدیل به مجلس دوم هم با حداقل دوسوم آرا وتوی رئیس
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را به دست بیاورد، که یکی از مجلسین، نتواند رأی حداقل دوسوم شود. چنانقانون می

 .شودنمی شود و به قانون تبدیلالیحه از دستور کار خارج می

ای را تصویب کنند، چنانچه در مرحلهء ششم، هر دو مجلس با حداقل دوسوم آرا الیحه

تواند مصوبهء کنگره را رد جمهور هم نمیجمهور ندارند و رئیسنیازی به توشیح رئیس

  شود.میکند و الیحه تبدیل به قانون 

 وتوی تأخیری

جمهور برای رد مصوبهء کنگره وتوی تأخیری یا وتوی غیر مستقیم، اهرم دیگر رئیس

 است.

جمهور، عمر کنگرهء فعلی روزهء رئیسدهد که در فرصت دهوتوی تأخیری زمانی رخ می

ی گیرجمهور، کنگره فرصت رأیرسد و درصورت وتوی قانون توسط رئیسبه پایان می

جمهور مصوبهء کنگره را جمهور را نخواهد داشت؛ بنابراین، رئیسوی نظر رئیسبرای وت

 گویند.کند. به این نوع وتو، وتوی تأخیری میکند و نه توشیح؛ پس سکوت مینه رد می

فرق وتوی تأخیری با وتوی قانونی این است که در وتوی تأخیری، کنگرهء بعدی دیگر 

و کند؛ زیرا طبق قوانین کنگره، چنانچه کنگره نتواند جمهور را وتتواند وتوی رئیسنمی

ای را به تصویب برساند، با تشکیل کنگرهء بعدی، آن الیحه از در طول حیات خود، الیحه

شود. چنانچه نمایندگان کنگرهء جدید بخواهند آن الیحه را دستور کار کنگره خارج می

گذاری را طی کنند؛ و چه بسا ند قانوندوباره به تصویب برسانند، باید مجدداا از اول فرای

 در کنگرهء بعدی الیحهء مزبور به تصویب نرسد.

سال دوران نمایندگی مجلس نمایندگان به  1منظور از زمان مرگ کنگره اینست که یا 

  های سناتورها تمام شود.سالِ یکی از دسته 1پایان برسد یا 
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 هاکمیته

 2۱کمیتهء فرعی و مجلس نمایندگان دارای  18کمیتهء اصلی و  21مجلس سنا دارای 

ها از اند. پنج کمیته هم مشترک است که در آنکمیتهء فرعی 95کمیتهء اصلی و حدود 

گذاری ندارند های مشترک، نقشی در قانونهر دو مجلس نمایندگانی وجود دارد. کمیته

ژهء مشترک و ویهای اصلی، در جدول زیر، فهرست کمیته کنند.و بیشتر کار نظارتی می

 بینید.کنگره را را می

 

 ردیف

هایی کمیته

که در هر دو 

مجلس 

 وجود دارند

های کمیته

اختصاصی 

 سنا

های اختصاصی کمیته

 مجلس نمایندگان
های مشترک و ویژهکمیته  

2 

کمیتهء 

نیروهای 

 مسلح

کمیتهء 

حمل و نقل، 

علوم و 

 تجارت

میتهء فناوری، فضا و علومک  
کمیسیون امنیت و همکاری در 

 اروپا

1 
کمیتهء 

 تخصیص

کمیتهء 

بانکداری، 

سازی و خانه

 امور شهری

 کمیتهء مشترک چاپ کمیتهء شهرسازی
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1 

کمیتهء امور 

کاران کهنه

 ارتش

کمیتهء 

انرژی و 

منابع 

 طبیعی

گذاریکمیتهء مشترک مالیات کمیتهء منابع طبیعی  

1 
روابط  کمیتهء

 خارجی

کمیتهء 

محیطی و 

امور 

المنفعهعام  

 کمیتهء اخالقیات
کمیتهء مشترک کتابخانهء 

 کنگره

۱ 
کمیتهء 

 بودجه

کمیتهء 

 مالی
 کمیتهء مشترک اقتصادی کمیتهء خدمات مالی

1 
کمیتهء 

 قضایی

کمیتهء 

امنیت 

داخلی و 

 امور دولتی

 کمیتهء امنیت داخلی

کمیتهء امور هند )کمیتهء ویژ 

مین مجلس سنا ۱۵۵منتخبِ و 

غیردائمی، غیرمشترک - )  

7  

کمیتهء 

بهداشت، 

کار و امور 

 بازنشستگی

 کمیتهء آموزش و نیروی کار

کمیتهء امور اخالقی )کمیتهء 

مین ۵۵۱ویژه و منتخبِ 

غیردائمی،  -مجلس سنا 

  (غیرمشترک
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8  

کمیتهء 

قوانین و 

 اجرا

 کمیتهء قوانین

کمیتهء امور اطالعاتی 

)کمیتهء ویژ و منتخبِ 

 -مین مجلس سنا ۵۵۱

  (غیردائمی، غیرمشترک

9  

کمیتهء 

های شرکت

تجاری 

 کوچک

 کمیتهء تجارت کوچک

کمیتهء امور سالخوردگان 

)کمیتهء ویژه و منتخبِ 

 -مین مجلس سنا ۵۵۱

  (غیردائمی، غیرمشترک

25  

کمیتهء 

جنگلداری، 

تغذیه و 

 کشاورزی

 کمیتهء کشاورزی

ای کنفرانس: کمیتهکمیتهء 

که درصورت وجود مغایرت 

بین مصوبهء مجلس سنا با 

مصوبهء مجلس نمایندگان، 

جهت 

سازییکسان ها، با مصوبه 

حضور قسمتی از اعضای سنا 

 و مجلس نمایندگان

گرددتشکیل می .  

  کمیتهء انرژی و تجارت   22

21   
کمیتهء نظارت و اصالحات 

  دولتی

21   
ها و حمل و زیرساختکمیتهء 

  نقل

  کمیتهء اطالعات   21
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هاکمیتهء ابزارها و روش   2۱   

21   

' های بررسی صالحیت کمیته
نامزدان 

جمهوریریاست   (غیردائمی)'

 

 

های روابط خارجی، امنیت داخلی، بانکداری، اطالعات و نیروهای مسلح، پنج کمیته

 اند.کمیتهء اصلی کنگره

ها به شکلی است که اکثریت اعضای هر کمیته، برابر با حزب کمیتهگزینش اعضای 

د کننهای اصلی را تعیین میاکثریت مجلس باشد. هر یک از طرفین، اعضای کمیته

ی هاهای اصلی، عالوه بر تشکلی جلسات منظم خود، اعضای خود را میان کمیتهکمیته

ی به قسمتی از کارهای طور تخصصکنند تا بهفرعیِ زیرمجموعهء خود تقسیم می

شود؛ های اصلی رسیدگی کنند. هزاران الیحه و قطعنامه هرساله به کنگره ارائه میکمیته

  فرستند.ها را به جلسات اصلی مجالس میها تنها چند تای آنولی در نهایت کمیته

 هاها برای بررسی مسائل، برگزاری جلسات استماع است. در کمیتهترین اهرم کمیتهمهم

 شود؛ از جمله:انواع جلسات استماع برگزار می

 اوها برای جیجلسات استماع تقنینی )جلساتی که جهت دریافت نظرات نهادها و ان

 شوند(بررسی لوایح تشکیل می

 جلسات استماع نظارتی 

 جلسات استماع تحقیقاتی 

 جلسات استماع انتصابی 

 جلسات استماع میدانی 

ی گردهند؛ البیها را تحت تأثیر قرار میاز جمله مسائلی که بررسی لوایح در کمیته

های گری پارلمانی در الیههاست که بروز و ظهور البیباشد. در جلسات تنقیحی کمیتهمی



 ایاالت متحده آمریکا از استقالل تا کنون در ساختار سیاسی

 

 
47 

های توانند مجمعی برای تضارب فکری کانونها میشود. در واقع کمیتهتودرتو دنبال می

هادهای پژوهشی تبدیل شود. یکی دیگر از عناصر تأثیرگذار، نمایندگان ها و نقدرت، البی

توانند با استفاده از موقعیت پارلمانی خود باشند که میها میشاخص و رئیسان کمیته

]مثالا ادارهء خاص جلسات[، فضای حاکم بر جلسات را تحت تأثیر قرار دهند. از عناصر 

منافع  .باشدجمهور با همتایان حزبی خود مینی رئیسگذاری، رایزتأثیرگذار دیگر در قانون

 حزبی نیز ممکن است منجر به بروز تغییرات در لوایح، به نفع حزب اکثریت شود.

ی های مختلف تلویزیونی کابلها، خبرنگاران حضور دارند و شبکهمعموالا در جلسات کمیته

طور ایح، جلسات استماع را بهبندی لوای، از جمله سی اسپان، متناسب با طبقهو ماهواره

  کنند.مستقیم یا با تأخیر پخش می

 

 

 آمریکا متحدهء ایاالت کنگرهء وظایف

 گذاریقانون 

 تصویب بودجهء دولت 

 اعالم جنگ 

 های خارجیتصویب پیمان 

 تأیید مقامات دولتی 

 دیوان عالی فدرال ایاالت متحده آمریکا تأیید قضات 

 (روند استیضاح در ایاالت متحده آمریکاجمهور )استیضاح رئیس 

 (وتوی مصوبات کنگره ایاالت متحده آمریکاجمهور )ابطال وتوی رئیس 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AA%D9%88%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AA%D9%88%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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 آمریکا متحده ایاالت نمایندگان مجلس

 United States House of :انگلیسی )به مجلس نمایندگان ایاالت متحده

Representativesاست )بخش  کنگره ایاالت متحده ( یکی از دو قسمت

 است(. مجلس سنا ایاالت متحده آمریکا دیگر

، تعداد نمایندگان مجلس 2922سال  Public Law 11-۱بر اساس قانون مصوبه 

شوند و که هر دو سال یکبار انتخاب می نفر است 11۱نمایندگان ایاالت متحده آمریکا 

نمایندهء منتخب  11۱بر انتخاب مجدد آنان نامحدود است. در مجلس نمایندگان افزون

نگتن واش و همچنین بخش فدرال کلمبیا ـ مجزانواحی نیمه ایالت، نمایندگانی نیز از ۱5

 ـ بدون حق رای حضور دارند. دی سی

پل  را عضو ارشد حزب اکثریت بر عهده دارد )در حال حاضر ریاست مجلس نمایندگان

(. وی از اختیارات گسترده از جمله تعیین دستور جلسات مجلس، تعیین مدت زمان رایان

 بحث و یاخارج کردن موضوعی از دستور کار بر خوردار است. هر گاه حزب رئیس جمهور

و حزب اکثریت مجلس نمایندگان یکی نباشد، سخنگوی مجلس نمایندگان عالوه بر 

 کند.وظایف قانونی خویش، نقش رهبر اپوزسیون را نیز ایفا می

در مجلس نمایندگان، عالوه بر سخنگوی مجلس، رهبران احزاب اکثریت واقلیت ازنقش 

گوی مجلس است و و جایگاه مهمی برخوردار هستند. رهبر حزب اکثریت همان سخن

های حزبی در داخل مجلس فرد دیگری به غیر از سخنگوی مجلس برای اداره فعالیت

گیرد. وی وظیفه دارد در هنگام شود که ریاست انجمن حزبی را برعهده میانتخاب می

 گیری در مجلس، میان اعضاء حزب هماهنگی ایجاد نماید و آراء آنان را شمارش کند.رای

ئیس انجمن حزبی حزب اقلیت یک فرد است که نقش رهبر اپوزیسیون رهبر اقلیت و ر

های مجلس نمایندگان، رهبران اکثریت و کند. در هنگام تنظیم برنامهمجلس را ایفا می

کنند و از آنجا که انضباط حزبی در مجالس قانونگذاری ایاالت اقلیت با یکدیگر مذاکره می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B3%D9%86%D8%A7_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B3%D9%86%D8%A7_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%A7_(%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86_%D8%AF%DB%8C_%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86_%D8%AF%DB%8C_%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86
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دو حزب اقلیت واکثریت در خصوص تصویب  متحده وجود ندارد، مذاکره میان رهبران

 یابد.اهمیت می

 نمایندگان مجلس در عضویت شرط

  سال سن 1۱حداقل 

  سال تابعیت ایاالت متحده آمریکا 7دارا بودن حداقل 

  سکونت در ایالت مورد نظر در زمان برپایی انتخابات )بر اساس عرف و نه اصول قانون

انتخابیهء موردنظر در زمان برپایی انتخابات سکونت داشته اساسی، هر نامزد باید در حوزه 

 باشد(.
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 آمریکا متحده ایاالت سنای مجلس

 United :انگلیسی )به سنای ایاالت متحده آمریکا

States Senateکنگره ایاالت متحده  ( یکی از دو مجلس

 255است. تعداد نمایندگان سنای ایاالت متحدهء آمریکا  آمریکا

نماینده در نفر است و هر ایالت فارغ از بزرگی یا کوچکی، دو 

 شوند و عضویت آنان محدودیتی ندارد.سال انتخاب می 1سنا دارد. سناتورها برای 

 

 مقدمه

اید ب، سناتورها است که پس از انتخابگفته شده قانون اساسی ایاالت متحده آمریکا در

کشی، سناتورهای منتخب به سه گروه تقسیم کشی انجام شود. بر اساس این قرعهقرعه

شوند: گروه اول تنها دو سال در مجلس سنا حضور دارند و در انتخابات بعدی مجدداا می

سال در مجلس سنا  1سال و نهایتاا گروه سوم  1کنند. گروه دوم به مدت شرکت می

ای، دورههر دو سال یکبار و در جریان انتخابات عمومی یا میانخواهند ماند. بدین ترتیب 

 کنند.یک سوم از نمایندگان سنا نیز تغییر می

گذاری میالدی، سناتورهای هر ایالت توسط مجلس قانون 2921تا سال  2789از سال 

و با تصویب اصالحیه هفدهم قانون اساسی،  2921شد. از سال همان ایالت انتخاب می

انتخاب سناتورها بطور مستقیم به شهروندان واگذار شد. با این تصمیم، نقش و وظیفه 

ویژه کنگره ایاالت دهی به نهادهای فدرال، بهگذاری ایالتی در شکلنفوذ مجالس قانون

 متحده کاهش یافت.

 است. این معاون رئیس جمهور ایاالت متحده ریاست سنا بر اساس قانون اساسی بر عهده

مراسم رسمی از جمله تشکیل جلسه کنگره بر دوش سمت تقریباا تشریفاتی است که در 

گیری در سنا حاضر شود. وی عمدتاا در جریان رأیمعاون رئیس جمهور گذاشته می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
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دهد که آرای سناتورها به صورت مساوی تقسیم شده باشد. شود و تنها زمانی رأی مینمی

اشد، معاون رأی منفی داشته ب ۱5رأی مثبت و  ۱5ای هر گاه در مجلس سنا، مصوبه

اندازد و به این شکل رئیس جمهور به عنوان رئیس سنا، رأی خود را به صندوق می

 شود.سرنوشت آن مصوبه تعیین می

در غیاب معاون رئیس جمهور که اغلب در هنگام مذاکرات در مجلس سنا حاضر نیست، 

 وقت مجلسکند؛ که به زبانزد وی را رئیس معضو ارشد حزب اکثریت، جلسات را اداره می

 نامیدند.سنا می

در سنا نیز همانند مجلس نمایندگان، رهبر اقلیت به عنوان رهبر اپوزیسیون شناخته 

 شود.می

 قرار دارد. سیواشینگتن دی ساختمان مجلس سنا در شهر

 

 آمریکا متحده ایاالت سنای در عضویت شرط

  سال سن 15حداقل 

  سال تابعیت ایاالت متحده آمریکا 9دارا بودن حداقل 

 سکونت در ایالت مورد نظر درزمان برپایی انتخابات 

 

 اصلی هایکمیته

 کشاورزی، تغذیه و جنگلداری 

 تخصیص بودجه 

 سرویس نظامی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86_%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C
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 بانکداری، مسکن و امور شهری 

 بودجه 

 بازرگانی، علوم و حمل ونقل 

 انرژی ومنابع طبیعی 

 های عمومیمحیط زیست و فعالیت 

 مالی 

 روابط خارجی 

 امور حکومتی 

 قضایی 

 کارو منابع انسانی 

 قوانین و امور دولتی 

 های تجاری کوچکفعالیت 

 امور سربازان از جنگ بازگشته 
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 آمریکا متحده ایاالت عالی دیوان

دیوان عالی ایاالت متحده 

 Supreme Court of the :انگلیسی )به آمریکا

United States نهاد  ترینقاضی،عالی 9( متشکل از

قانون اساسی  و مرجع تفسیر ایاالت متحده آمریکا در قضایی

  است. ایاالت متحده آمریکا

 

 آمریکا متحده ایاالت عالی دیوان

 وظایف دیوان عالی

سیستم حقوقی ایاالت متحده  ، دراسی ایاالت متحده آمریکاقانون اس بر اساس

 هایهای ایالتی و چه از دادگاههای تجدید نظر چه از دادگاهرسیدگی به در خواست آمریکا

شود و احکام آن قطعی و الزم االجرا است. این دیوان در فدرال در دیوان عالی مطرح می

ک دو سازمان قضایی ایالتی و های حقوقی و فصل مشترحقیقت مرحله پایانی رسیدگی

ای برخوردار است و در شود. به همین دلیل احکام آن از اهمیت ویژهفدرال محسوب می

کند. این وحدت رویه ایجاد می آئین دادرسی آمریکا وحدت رویه را در کامن الی نظام

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%86_%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%86_%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Supreme_Court_of_the_United_States.jpg?uselang=fa
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شود نوعی دهد و سبب میها را کاهش میهای حقوق عرفی ایالتاختالف نظر میان نظام

 ت متحده ایجاد شود.وحدت درونی میان نظام حقوقی ایاال

ران انگذابنی دیوان عالی همچنین مرجع رسیدگی شکایات ایاالت علیه یکدیگراست.

 این نهاد را برای حل و فصل اختالفات میان اعضاء فدراسیون بوجود آورند. آمریکا

و مجالس  کنگره ایاالت متحده آمریکا سومین وظیفه دیوان عالی نظارت بر مصوبات

ته شناخ قانون اساسی آمریکا هاست. اگر این مصوبات مغایر با اصولقانونگذاری ایالت

شوند. به عبارت دیگر این دیوان، شوند، از سوی دیوان عالی از درجه اعتبار ساقط می

« لتمنشور م»کند تا از نقض قانون اساسی به عنوان را ایفا می دادگاه قانون اساسی نقش

توسط مقامات فدرال یا مقامات ایالتی جلوگیری به عمل آورد. این وظیفه بیش از دو 

شود و تأثیر چشمگیری بر تحوالت سیاسی و اجتماعی فه پیشین، سیاسی تلقی میوظی

 گذارد.ایاالت متحده برجای می

 عالی دیوان اعضای

وقت و دریافت رای  جمهوریرئیس قضات دیوان عالی آمریکا، پس از انتخاب از سوی

، در صورت عدم بازنشستگی به صورت سنای ایاالت متحده آمریکا اعتماد از سوی

کنند به همین علت، ترکیب العمر در این سمت خدمت میطور مادامخودخواسته، به

عالی از نظر سیاسی و عقیدتی از اهمیت زیادی در تعیین روند  قضات دیوان

 [1]برخوردار است. ریکاایاالت متحده آم اجتماعی

است که ارشدترین قاضی تحت عضو تشکیل شده 9ایاالت متحده آمریکا از  دیوان عالی

انتخاب گیرد. )( ریاست این نهاد مهم را بر عهده میChief Justice) قاضی ارشدعنوان

( دارند، Associatesقاضی دیگر سمت دستیاری ) 8( قضات در ایاالت متحده آمریکا

عضو  9ها در دیوان عالی با حضور اما از حق برابر با قاضی ارشد، برخوردار هستند. پرونده

رای برای تصوب ویا رد تصمیمات دیوان الزم  ۱گیرد و حداقل ی قرار میمورد رسیدگ

گیری در این خصوص ها، رایاست. در دیوان عالی همواره پیش از ورود به ماهیت پرونده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7#cite_note-3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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 گیرد و در صورتی که رایکه آیا دیوان باید آن موضوع را رسیدگی نماید یا خیر انجام می

 شود.از دستورکار دیوان عالی خارج می کافی کسب نشود، پرونده مورد بحث

 تاریخچه

عضو برای دیوان عالی ریشه در سنت دارد و مستند به اصول قانون اساسی  9علت انتخاب 

ای به تعداد اعضاء دیوان عالی فدرال هیچ اشاره 2789نیست. قانون اساسی سال 

نفر  25تا  8بین است. بر اساس عرف، تعداد قضات دیوان عالی فدرال همواره نداشته

پست خالی در دیوان عالی سرباز زد و  1از انتخاب اندرو جانسون 2811است. در سال بوده

قاضی کاهش داد. اما جانشین وی،  8ضاء دیوان را به به همین دلیل کنگره، تعداد اع

گرانت با انتخاب یک قاضی دیگر موافقت کرد و از آن زمان به بعد تعداد قضات دیوان 

 است.نفر بوده 9عالی 

 اساسی قانون اجرای حسن بر نظارت

 های مختلفدیوان عالی فدرال بر اساس قانون اساسی عالوه بر وظیفه داوری میان دادگاه

و صدور احکام نهایی، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را نیز بر عهده دارد. 

 تواند قوانین مغایر با قانون اساسی را باطل اعالم نماید.این دیوان می

کنگره  قانون تصویب شده توسط 211، 2995تا2795سال گذشته از سال  155در طول 

قانون تصویب شده توسط مجالس قانونگذاری ایالتی از  2217و  ایاالت متحده آمریکا

است. کمترین موارد رد دیوان عالی فدرال مغایر قانون اساسی شناخته و رد شدهسوی 

است که هیچ قانونی مغایر با  2795–99مصوبات از دیوان عالی فدرال مربوط به دهه 

با باالترین میزان  مردم آمریکا ،2975–79قانون اساسی تشخیص داده نشد. اما در دهه 

 15مخالفت دیوان عالی با مصوبات کنگره و مجالس ایالتی مواجه بودند. در این دهه، 

ها مغایر با قانون مصوبه مجالس قانونگذاری ایالت282مصوبه کنگره ایاالت متحده و 

اخته شد. این تصمیمات دیوان در خصوص مغایرت با قانون اساسی قطعی و اساسی شن

  غیرقابل تغییر است.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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 آمریکا متحده ایاالت جمهوررئیس

 گانه دریکی از قوای سه جمهور ایاالت متحدهء آمریکارئیس

 است. ایاالت متحدهء آمریکا دولت

 ،انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده آمریکا در پی برگزاری

ایاالت متحده  جمهورِ منتخبسال یک بار، در بیستم ژانویه، رئیس 1هر 

با ادای سوگند، مسئولیت اجراییِ  جمهور ایاالت متحده آمریکامعاون رئیس همراهبه آمریکا

دیوان عالی فدرال  گیرد. وی در حضور رئیسدولت ایاالت متحدهء آمریکا را بر عهده می

کنم که من رسماا سوگند یاد می»خورَد: گونه سوگند میاین ایاالت متحده آمریکا

جمهوری ایاالت متحده را صادقانه انجام دهم و تا آنجا که در توان دارم مسئولیت ریاست

مجلس سنای  «صیانت، حمایت و دفاع کنم. قانون اساسی ایاالت متحده آمریکا از

 متشکل از منتخبین مردم است. آمریکا

شمار اسی کشور بهترین مقام سیرتبهجمهور، نماد قدرت و اقتدار ملت است و عالیرئیس

عنوان رئیس کشور، فرمانده کل نیروهای مسلح، رئیس قوه مجریه و آید. وی بهمی

شود و وظایف کننده کشورو رئیس حزب، ضامن اجرای صحیح قوانین شناخته میاداره

هء در نیم« دولت رفاهی»سنگینی را برعهده دارد. تحوالت سیاسی قرن بیستم و ظهور 

 جمهور افزایش یابد.تا وظایف و اختیارات رئیس دوم این قرن سبب شد

 است. دونالد ترامپ جمهور کنونیِ آمریکارئیس

انگذاران بنی ی ایاالت متحده به مراتب با نظراتجمهور در نظام سیاسجایگاه کنونی رئیس

های قرن دگان قانون اساسی درآخرین سالاین کشور تفاوت دارد. تدوین کنن آمریکا

کردند و کنندهء قوانین نگاه میعنوان مجری و ادارهجمهوری بههجدهم به نهاد ریاست

وظایف اندکی را برای وی در قانون اساسی در نظر گرفتند. آنان امیدوار بودند کشوری را 

د های ایالتی باشتتأسیس نمایند که در آن قدرت واقعی در دست نمایندگان ملت و دول

ها بپردازد. قانون اساسی، ورود ودولت فدرال صرفاا به امور خارجی و هماهنگی میان ایالت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B3%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B3%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B3%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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دولت فدرال به اقتصاد و وضع مالیات را منع کرده و همین دو مورد، بخش وسیعی از 

است. تعداد بسیار اندک کارکنان و وزرای رؤسای جمهور سلب کردهاختیارات را از رئیس

ی ها، بیانگر آن است که در سالتوماس جفرسون و جرج واشینگتن مهور اولیه، نظیرج

جمهور و دولت وی فاقد اختیارات بودند. اولیهء حیات ایاالت متحده تا چه اندازه رئیس

 اما طی سالیان متمادی، این وضعیت دگرگون شد.

اجتماعی کشور برخوردار جمهور از نقش چشمگیری در تحوالت سیاسی و اکنون رئیس

کند و در گیری میداند، تصمیمگونه که خود صالح میاست. وی با انتخاب وزرا، آن

گذارد. تأثیر می گذاری کنگره، بر روند قانونحق وتو بسیاری از مواقع نیز، با استفاده از

جمهور فرماندهی کل نیروهای مسلح و ادارهء دیپلماسی خارجی کامالا در اختیار رئیس

گیرد. بعالوه، با تأسیس تعداد زیادی المللی راساا تصمیم میاست و وی در صحنه بین

 ستاد کارکنان نظرِهای مستقل تحت( و سازمانکابینه ایاالت متحده آمریکاوزارتخانه )

، وی و مشاورانش در مسائلی نظیر آموزش، اقتصاد، ریاست جمهوری ایاالت متحده آمریکا

ندان چکه در سالیان نهکند. درحالیونقل دخالت میزیست، منابع زیرزمینی و حملمحیط

 ی بود.های ایالتدور، این موضوعات در حوزهء صالحیت انحصاریِ دولت

 جمهوریریاست اختیارات

 فرماندهی کل قوا )ارتش آمریکا و دیگر تجهیزات نظامی( انتخاب افراد برگزیده در دولت

 ملی امنیت تأمین اختیارات

 نظامیفرماندهی کل نیروهای مسلح و نیروهای شبه 

 انعقاد قرارداد با کشورهای خارجی 

 معرفی سفرا 

 پذیرش سفرای دیگر کشورهای جهان 

 اعالم جنگ و صلح 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D8%AC%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D8%AC%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D9%88%D8%AA%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D9%88%D8%AA%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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 قانونگذاری اختیارات

 ارائهء اطالعات موردنیاز کنگره 

 درخواست تصویب قانون از کنگره 

 العادهء کنگرهگذاری به جلسات فوقدعوت مجالس قانون 

 اعالم تعطیلی موقت کنگره درصورت اختالف نظر میان مجالس بر سر زمان تعطیلی 

 بات کنگرهوتوی مصو 

 اداری اختیارات

 مسؤول و ناظر اجرای صحیح قوانین 

 رئیس بانک مرکزی ایاالت متحده  معرفی وزرا و مقامات بلندپایهء اداری به کنگره )همانند

 (آمریکا

 درخواست دریافت گزارش از مقامات دولتی 

 های خالی دولتی در زمان تعطیلی کنگرهپرکردن پست 

 قضایی اختیارات

 استثنای محکومین استیضاح(درخواست بخشش و عفو برای محکومین )به 

 ( دیوان عالی فدرال ایاالت متحده آمریکامعرفی قضات دیوان عالی فدرال) 

 امنیت

جمهورهای سابق چنین رئیسجمهور و همجمهور و خانوادهء رئیسحفاظت امنیتی از جان رئیس

  است. مخفی ایاالت متحدهء آمریکاسرویس  شان بر عهدهءایاالت متحدهء آمریکا و خانواده

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AA%D9%88%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%AE%D9%81%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87%D9%94_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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 آمریکا متحده ایاالت جمهور رؤسای فهرست

مصوب  اسی ایاالت متحده آمریکاقانون اس این فهرست شامل افرادی است که

اند. برای آگاهی از برگزیده شده ریاست جمهوری در آمریکا به سمت 2789 سال

چنین مراجعه کنید. این فهرست همایجمهورهای کنگره قارهرئیس رهبران قبلی آمریکا به

را در  رئیس جمهوران موقت ،متمم بیست و پنجم قانون اساسی ایاالت متحده مطابق

ند سشود دارای باالترین مگیرد. رئیس جمهور که به صورت غیر مستقیم انتخاب میبرنمی

نیروهای مسلح ایاالت متحده  فرماندهی کل قوای سیاسیِ ایاالت متحده است. او همچنین

 را نیز بر عهده دارد.

است. برای پست به صورت متوالی در اختیار یک فرد قرار گرفته در مواردی این

عنوان نخستین دو دوره متوالی در این سمت خدمت کرد و به  جورج واشینگتن مثال

 پس جرالد فورد شود )و نه نخستین و دومین(.رئیس جمهور ایاالت متحده شناخته می

مانده از دور دوم خدمت وی این سمت را در در زمان باقی ریچارد نیکسون از استعفای

شد و مطابق متمم بیست و اختیار داشت، در واقع فورد در هیچ انتخابات ملی پیروز ن

دوره  ۱7پنجم قانون اساسی ایاالت متحده در این سمت خدمت کرد. این فهرست شامل 

بار مسند  11اند و شخص قسم ریاست جمهوری را خورده 11انتخابات است که در آن، 

ویلیام نفر به علت مرگ طبیعی ) 1از این افراد  [2]اند.ریاست جمهوری را به عهده گرفته

نفر به علت ترور  1(، فرانکلین دالنو روزولت و وارن هاردینگ ،زاکری تیلور ،هریسون

فر به ( و یک نجان اف. کندی و ویلیام مک کینلی ،جیمز آبرام گارفیلد ،آبراهام لینکلن)

روز،  11اند. ویلیام هریسون با ا ترک کرده(، مسند رریچارد نیکسوندلیل استعفا )

ترین دوره را سال، طوالنی 21ترین دورهء ریاست جمهوری و فرانکلین روزولت با کوتاه

 اند.طی کرده

که در چهار دوره متوالی به عنوان رئیس  فرانکلین روزولت تا پیش از ریاست جمهوری

در ایاالت متحده وجود های ریاست جمهوری جمهور انتخاب شد محدودیتی برای دوره

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7%DB%B8%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%85_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%85_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA_(%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA_(%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87_%DA%A9%D9%84_%D9%82%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87_%DA%A9%D9%84_%D9%82%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7#cite_note-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C_%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C_%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C_%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%88_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%88_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85_%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%84%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85_%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%84%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85_%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85_%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%85%DA%A9_%DA%A9%DB%8C%D9%86%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%85%DA%A9_%DA%A9%DB%8C%D9%86%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%81._%DA%A9%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%81._%DA%A9%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%84%D8%AA
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روزولت در حالی که رئیس جمهور بود درگذشت،  291۱ نداشت. اما بعد از این که در

یاالت متحده به تصویب رسید که طبق آن هیچ اصالحیه بیست و دوم قانون اساسی ا

 سال( رئیس جمهور آمریکا باشد. 8فردی حق ندارد بیش از دو دوره )جمعاا 

 جمهورهارئیس

 هاحزب

-دموکرات(       2 )فدرالیست(       2 )کدامهیچ      

 28 )خواهجمهوری(       1)ویگ(       21 )دموکرات(       1 )خواهجمهوری

 

رد

 یف
 حزب پایان دوره آغاز به کار رئیس جمهور

معاون 

رئیس 

 جمهور

 دوره

۵ 

جورج 

 واشینگتن

(2711–

2799) 

 

15 

،آوریل  2789 
،مارس 1 آدامزجان  فاقد حزب 2797   

2 

1 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B5_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA_(%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA_(%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%88%DB%8C%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%88%DB%8C%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B3%DB%B0_%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B3%DB%B0_%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7%DB%B8%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7%DB%B9%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B2
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gilbert_Stuart,_George_Washington_(Lansdowne_portrait,_1796).jpg?uselang=fa
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۲ 

 جان آدامز

(2811–

271۱) 

 

،مارس 1 ،مارس 1 2797   فدرالیست 2852 

توماس 

 جفرسون

1 

۱ 

توماس 

 جفرسون

(2811–

2717) 

 

،مارس 1 ،مارس 1 2852   2859 

حزب 

-دموکرات

خواهجمهوری  

 1 آرون بور

جورج 

 کلینتون

۱ 

۱ 

جیمز 

 مدیسون

(281۱–

27۱2) 

 

،مارس 1 ،مارس 1 2859   2827 

حزب 

-دموکرات

خواهجمهوری  

1 

البریج 

 جری

7 

 8 جیمز مونرو

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7%DB%B9%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA_(%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D8%AC%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D8%AC%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D8%AC%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D8%AC%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D8%AC%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AC_%D8%AC%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AC_%D8%AC%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D9%85%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adamstrumbull.jpg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thomas_Jefferson_by_Rembrandt_Peale,_1800.jpg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jm4.gif?uselang=fa
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۱ 

(2812–

27۱8) 

 

،مارس 1 ،مارس 1 2827   281۱ 

حزب 

-دموکرات

خواهجمهوری  

دانیل 

 تامپکینس

9 

۱ 

جان 

کوئینسی 

 آدامز

(2818–

2717) 

 

،مارس 1 ،مارس 1 281۱   2819 

حزب 

-دموکرات

خواهجمهوری  

ب حز

خواهجمهوری  

جان سی. 

 کلهون

25 

۷ 

 اندرو جکسون

(281۱–

2717) 

 

،مارس 1 ،مارس 1 2819   2817 
حزب 

دموکرات  

جان سی. 

 کلهون

22 

مارتین ون 

 بورن

21 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B2%DB%B5_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%84_%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%84_%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%D8%B3%DB%8C_%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%D8%B3%DB%8C_%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%D8%B3%DB%8C_%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%D8%B3%DB%8C_%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%D8%B3%DB%8C_%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B2%DB%B5_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B2%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C._%DA%A9%D9%84%D9%87%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C._%DA%A9%D9%84%D9%87%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D8%AC%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B2%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B3%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C._%DA%A9%D9%84%D9%87%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C._%DA%A9%D9%84%D9%87%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%86
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:James_Monroe_White_House_portrait_1819.gif?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_Quincy_Adams_by_GPA_Healy,_1858.jpg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Andrew_jackson_head.jpg?uselang=fa
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۸ 

مارتین ون 

 بورن

(2811–

2781) 

 

،مارس 1 ،مارس 1 2817   2812 
حزب 

دموکرات  

ریچارد 

 جانسون

21 

۹ 

ویلیام 

 هریسون

(2812–

2771) 

 

،مارس 1  2812 
1 

 [1]2812 آوریل،
 جان تایلر حزب ویگ

21 

۵۱ 

 جان تایلر

(2811–

2795) 

 

،آوریل 1 ،مارس 1 2812   281۱ 
 حزب ویگ

  بدون حزب

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B3%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B4%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C_%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C_%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B4%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B4%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B4%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%88%DB%8C%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B4%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B4%DB%B5_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%88%DB%8C%DA%AF
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Martin_Van_Buren_by_George_PA_Healy,_1858.gif?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:William_Henry_Harrison_by_James_Reid_Lambdin,_1835.jpg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WHOportTyler.jpg?uselang=fa
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۵۵ 

جیمز ناکس 

 پولک

(2819–

279۱) 

 

،مارس 1 ،مارس 1 281۱   2819 
حزب 

راتدموک  

جورج 

داالس  

2۱ 

۵۲ 

 زاکری تیلور

(28۱5–

2781) 

 

،مارس 1  2819 
9 

 [1]28۱5 ژوئیه،
 حزب ویگ

میالرد 

 فیلمور

21 

۵۱ 

 میالرد فیلمور

(2871–

2855) 

 

،ژوئیه 9 ،مارس 1 28۱5    حزب ویگ 28۱1 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%B3_%D9%BE%D9%88%D9%84%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%B3_%D9%BE%D9%88%D9%84%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B4%DB%B5_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B4%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B4%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B9_%DA%98%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B9_%DA%98%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B5%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B5%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%88%DB%8C%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B9_%DA%98%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B9_%DA%98%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B5%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B5%DB%B3_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%88%DB%8C%DA%AF
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:James_Knox_Polk_by_GPA_Healy,_1858.jpg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zachary_Taylor_by_Joseph_Henry_Bush,_c1848.jpg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Millard_Fillmore_White_House_portrait.png?uselang=fa
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۵۱ 

فرانکلین 

 پیرس

(2819–

2851) 

 

،مارس 1 ،مارس 1 28۱1   28۱7 
حزب 

دموکرات  

ویلیام 

 کینگ

27 

۵۱ 

 جیمز بوکانان

(2818–

2792) 

 

،مارس 1 ،مارس 1 28۱7   2812 
حزب 

دموکرات  

جان 

 برکینریج

28 

۵۱ 

آبراهام 

 لینکلن

(281۱–

2859) 

 

،مارس 1  2812 
2۱ 

 [۱]281۱ آوریل،

حزب 

خواهجمهوری  

حزب متحد 

 [1]ملی

هانیبال 

 هملین

29  

اندرو 

 جانسون

15 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B5%DB%B3_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B5%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85_%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85_%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B5%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B6%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%B1%DB%8C%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%B1%DB%8C%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85_%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%84%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85_%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%84%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85_%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%84%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B6%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B5_%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B5_%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B6%DB%B5_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B6%DB%B5_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF_%D9%85%D9%84%DB%8C_(%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF_%D9%85%D9%84%DB%8C_(%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7#cite_note-U-6
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7#cite_note-U-6
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%87%D9%85%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%87%D9%85%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7_(%DB%B1%DB%B8%DB%B6%DB%B0)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Franklin_Pierce_by_GPA_Healy,_1858.jpg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jb15.gif?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abraham_Lincoln_by_George_Peter_Alexander_Healy.jpg?uselang=fa
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۵۷ 

 اندرو جانسون

(287۱–

2858) 

 

2۱ 

،آوریل  281۱ 
،مارس 1  2819 

حزب 

 دموکرات

حزب متحد 

 [1]ملی

 

۵۸ 

یولیسیز 

 سایمن گرانت

(288۱–

2811) 

 

،مارس 1 ،مارس 1 2819   2877 
حزب 

خواهجمهوری  

اسکایلر 

 کولفکس

12 

هنری 

ویلسون  

11 

۵۹ 

روترفورد بیر 

 چارد هیس

(2891–

2811) 

 

،مارس 1 ،مارس 1 2877   2882 
زب ح

خواهجمهوری  

ویلیام ویلر  11 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B5_%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B5_%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B6%DB%B5_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B6%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF_%D9%85%D9%84%DB%8C_(%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF_%D9%85%D9%84%DB%8C_(%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7#cite_note-U-6
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7#cite_note-U-6
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%B2_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%B2_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%B2_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B6%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B7%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%B1_%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%81%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%B1_%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%81%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C_%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C_%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%DB%8C%D8%B1_%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%87%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%DB%8C%D8%B1_%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%87%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B7%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B8%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%B1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Andrew_Johnson_portrait.jpg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ulysses_S._Grant.jpg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Daniel_Huntington_-_Rutherford_Birchard_Hayes_-_Google_Art_Project.jpg?uselang=fa
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۲۱ 

جیمز آبرام 

 گارفیلد

(2882–

2812) 

 

،مارس 1  2882 

29 

۱]سپتامبر،2882

] 

حزب 

خواهجمهوری  

چستر آلن 

آرتور  

11 

۲۵ 

چستر آلن 

 آرتور

(2881–

2819) 

 

29 

2882،سپتامبر  
،مارس 1  288۱ 

حزب 

خواهجمهوری  

 

۲۲ 

استیفن گراور 

 کلیولند

(2958–

2817) 

 

،مارس 1 ،مارس 1 288۱   2889 
حزب 

دموکرات  

توماس 

 هندریکس

1۱ 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85_%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85_%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B8%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B8%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B8%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B8%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7#cite_note-A-5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7#cite_note-A-5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7#cite_note-A-5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1_%D8%A2%D9%84%D9%86_%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1_%D8%A2%D9%84%D9%86_%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1_%D8%A2%D9%84%D9%86_%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1_%D8%A2%D9%84%D9%86_%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B8%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B8%DB%B5_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%81%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B1_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%81%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B1_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%81%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B1_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B8%DB%B5_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B8%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:James_Garfield_portrait.jpg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chester_A_Arthur_by_Daniel_Huntington.jpeg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grover_Cleveland_portrait2.jpg?uselang=fa
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B8%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B9%DB%B3_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%81%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B1_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%81%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B1_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%81%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B1_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B9%DB%B3_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B9%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%85%DA%A9_%DA%A9%DB%8C%D9%86%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%85%DA%A9_%DA%A9%DB%8C%D9%86%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B9%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7#cite_note-A-5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7#cite_note-A-5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7#cite_note-A-5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AA_%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AA_%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%84%D8%AA
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bharrison.png?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grover_Cleveland,_painting_by_Anders_Zorn.jpg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Official_White_House_portrait_of_William_McKinley.jpg?uselang=fa
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2_%D9%81%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D9%86%DA%A9%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2_%D9%81%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D9%86%DA%A9%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%87%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%AA%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%87%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%AA%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B3_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D8%B4%D8%B1%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D8%B4%D8%B1%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%88%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%88%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B3_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B2%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%84
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TRSargent.jpg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anders_Zorn_-_Portrait_of_William_Howard_Taft_(1911).jpg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ww28.jpg?uselang=fa
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%84_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%84_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B2%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2_%D8%A7%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2_%D8%A7%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B2%DB%B3_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B2%DB%B3_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2_%D8%A7%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2_%D8%A7%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B2%DB%B3_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B2%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%87%D9%88%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B2%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B3%DB%B3_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wh29.gif?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CoolidgeWHPortrait.jpg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Herbert_Clark_Hoover_by_Greene,_1956.jpg?uselang=fa
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%88_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%88_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%88_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B3%DB%B3_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2_%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2_%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B5_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B5_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2_%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2_%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B5_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B5%DB%B3_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%A2%DB%8C%D8%B2%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%A2%DB%8C%D8%B2%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%A2%DB%8C%D8%B2%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B5%DB%B3_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FDR_in_1933.jpg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HarryTruman.jpg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dwight_D._Eisenhower,_official_Presidential_portrait.jpg?uselang=fa
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11 
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1۱ 

۱۷ 
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(2991–

2921) 
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 [1]2971 اوت،

حزب 

خواهجمهوری  

اسپیرو 

 اگنیو

11 

اسپیرو 
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 جرالد فورد

17 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%81._%DA%A9%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%81._%DA%A9%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%81._%DA%A9%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B2_%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B2_%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B3_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B3_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%B2_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%B2_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%B2_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%B2_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%B2_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%B2_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B2_%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B2_%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B3_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%81%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%81%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B9_%D8%A7%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B9_%D8%A7%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B7%DB%B4_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B7%DB%B4_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88_%D8%A7%DA%AF%D9%86%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88_%D8%A7%DA%AF%D9%86%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88_%D8%A7%DA%AF%D9%86%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88_%D8%A7%DA%AF%D9%86%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_F_Kennedy_Official_Portrait.jpg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lbj2.jpg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Richard_M._Nixon,_ca._1935_-_1982_-_NARA_-_530679.jpg?uselang=fa
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15 
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حزب 
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موندین  

18 

۱۱ 

رونالد 

ویلسون 

 ریگان

(1551–

2922) 

 

15 
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15 
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۱5 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B9_%D8%A7%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B9_%D8%A7%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B7%DB%B4_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B7%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86_%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%81%D9%84%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86_%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%81%D9%84%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B7%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B8%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86_%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86_%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86_%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86_%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B8%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B8%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%B4
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gerald_Ford.jpg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jimmy_Carter.jpg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Official_Portrait_of_President_Reagan_1981.jpg?uselang=fa
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B8%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B3_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%86_%DA%A9%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%84_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%84_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B3_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84_%DA%AF%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7_(%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B2)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7_(%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B6)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%DA%A9_%DA%86%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7_(%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B0)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7_(%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B4)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9_%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7_(%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B8)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:George_H._W._Bush,_President_of_the_United_States,_1989_official_portrait.jpg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bill_Clinton.jpg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:George-W-Bush.jpeg?uselang=fa
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9_%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%81_%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%81_%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7_(%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B2)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9_%D9%BE%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9_%D9%BE%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7_(%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Official_portrait_of_Barack_Obama.jpg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Donald_Trump_Pentagon_2017.jpg?uselang=fa
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 آمریکا متحده ایاالت جمهوررئیس معاون

شخص دوم در  معاون رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا

 قانون و بر اساس ایاالت متحده آمریکا دستگاه اجرایی کشور

مجلس سنای ایاالت متحده  ، رئیس رسمیاساسی

 [2]است. آمریکا

، عالوه بر انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده آمریکا در ایاالت متحده آمریکا مردم

نامزد ریاست جمهوری، انتخاب معاون وی را نیز با رای خود به نامزد ریاست جمهوری 

 کنند.عمالا تأیید می

خط  ترین مقام در، معاون رییس جمهور عالیقانون اساسی ایاالت متحده آمریکا بر اساس

است و درصورت مرگ، استعفا یا  جانشینی ریاست جمهوری ایاالت متحده آمریکا

معاون رئیس جمهور، نخستین مقامی است که  رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا عزل

 [1]شود.گیرد و جانشین رئیس جمهور میمسئولیت اداره کشور را بر عهده می

 Air Force) نیروی هوایی دوم ایاالت متحده آمریکا با هواپیمایمعاون رئیس جمهور 

Twoکند.( سفر می 

 هم اکنون معاون رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا است. مایک پنس

 

 جمهور رئیس معاون وظایف

اساسی و نظام سیاسی این کشور  رغم عنوان مهم وی، در قانونمعاون رئیس جمهور علی

ای برخوردار نیست. مقام وی بیشتر تشریفاتی است و در حقیقت منتظر از نقش عمده

، جانشین وی رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا ماند، تا در صورت بروز مشکل برایمی

 ای بر تاریخشود. به همین دلیل اکثر معاونین رؤسای جمهور ایاالت متحده تأثیر عمده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B3%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B3%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B3%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7#cite_note-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7#cite_note-2
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9_%D9%BE%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7


 ایاالت متحده آمریکا از استقالل تا کنون در ساختار سیاسی

 

 
77 

اند. به استثناء آن دسته از رؤسای جمهور که جانشین رؤسای رجای نگذاشتهاین کشور ب

خود شدند یا توانستند در انتخابات به عنوان رئیس جمهور بعدی به پیروزی برسند، نام 

 است.دیگر معاونین رؤسای جمهور در خاطر و یاد ملت آمریکا باقی نمانده

مجلس  انون اساسی، ریاست وی برتنها مقام رسمی معاون رئیس جمهور بر مبنای ق

ه شود و اداراست. معاون رئیس جمهور رئیس سنا شناخته می سنای ایاالت متحده آمریکا

گیرد. اما همین مقام نیز صرفاا تشریفاتی است. رئیس سنا جلسات رسمی را بر عهده می

های این مجلس شرکت کند، مگر آنکه آرا بطور مساوی میان گیریتواند در راینمی

ی باشد. در چنین صورتی، را نمایندگان تقسیم شود و امکان تصویب لوایح وجود نداشته

تواند با رای خود یک الیحه قانونی را به رئیس سنا سرنوشت ساز خواهد بود و وی می

کند تصویب برساند. معاون رئیس جمهور نیز به صورت مرتب در جلسات سنا شرکت نمی

باشد، ریاست که ارشدترین مقام حزب حاکم در سنا می Present Pro tempoو 

 گیرد.غیاب معاون رئیس جمهور بر عهده می جلسات را در

 جمهور رئیس معاون انتخاب

، معرفی نامزد معاون رئیس انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده آمریکا در جریان

های مختلف سیاسی شده و به افزایش مشارکت عمومی جمهور موجب توازن میان جناح

ت ریاست جمهوری کند. به عنوان مثال، اگر حزبی در یک انتخابادر انتخابات کمک می

یک نامزد جوان و لیبرال مسلک را از منطقه شمال شرقی کشور برای ریاست جمهوری 

های محافظه شود نامزد معاونت ریاست جمهوری از غرب و با گرایشمعرفی کند، سعی می

کارانه و با سن باال انتخاب شود تا در نهایت میان تمایالت متعدد داخل حزب نوعی توازن 

دهندگان نیز با در نظر گرفتن مجموع امتیازات نامزد ریاست جمهوری دد. رایبرقرار گر

 کنند.و نامزد معاونت ریاست جمهوری در انتخابات شرکت می

شود. پس از پایان انتخابات، موضوع معاونت ریاست جمهوری به فراموشی سپرده می

رئیس جمهور  قانون اساسی درخصوص معرفی و انتخاب معاون 2917درحقیقت تا سال 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B3%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B3%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B3%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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مورد به مدت  21در صورت خالی ماندن این سمت مسکوت بود. تا پیش از آن تاریخ، در 

سال، کشور فاقد معاون رئیس جمهور بود. با جانشین شدن یک معاون رئیس  17مجموعاا 

جمهور به جای رئیس جمهور فوت شده یا ترور شده، رئیس جمهور جدید معاونی برای 

کرد، رئیس حتی هنگامی که یک معاون رئیس جمهور فوت می کرد.خود انتخاب نمی

کرد. در نتیجه در تمام این موارد، پست جمهور ضرورتی برای انتخاب معاون احساس نمی

و انتخاب لیندون  جان اف کندی ماند. تنها پس از ترورمعاونت ریاست جمهوری خالی می

جانسون به جای وی، نیاز به انتخاب معاون رئیس جمهور جدید احساس شد. جانسون 

که خود جانشین کندی شده بود دچار حمله قلبی شد و اگر دراثر این بیماری فوت 

قانون جانشینی »شد. اگر چه بر اساس کرد، ایاالت متحده فاقد رئیس جمهور میمی

در صورت بروز چنین مشکلی، ابتدا رئیس مجلس نمایندگان  2917مورخ « رئیس جمهور

به عنوان کفیل رئیس جمهور انتخاب  President Pro temponeو در مرحله بعدی 

 75شود، اما از آنجا که درزمان حمله قلبی جانسون، هردوی این افراد سنی باالی می

ل را داشتند، نگرانی از فقدان معاون رئیس جمهور بیش از هر زمان دیگری احساس سا

 شد.

برای جلوگیری از وقوع یک بحران غیرقابل پیش بینی، تصویب یک اصالحیه جدید قانون 

، کنگره اصالحیه بیست و پنجم قانون 291۱اساسی ضروری تشخیص داده شد. درسال 

توسط مجالس قانونگذاری  2917یب آن در سال اساسی را به تصویب رساند و با تصو

ها، این الحاقیه جنبه قانونی به خود گرفت. براساس این اصالحیه، در صورتی که ایالت

ه کنگر پست معاونت ریاست جمهوری خالی بماند، رئیس جمهور موظف است فردی را به

معرفی کند و با تصویب اکثریت آراء هر دو مجلس، وی به عنوان  ایاالت متحده آمریکا

د. نخستین فردی که بر اساس این اصالحیه به عنوان شومعاون رئیس جمهور برگزیده می

، رسوایی واترگیت بود. درجریان ماجرای جرالد فورد معاون رئیس جمهور انتخاب شد،

اگینو پیش از نیکسون استعفاء کرد و نیکسون، فورد را به عنوان جانشین وی برگزید. اگر 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%81_%DA%A9%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%81_%DA%A9%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%AA
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سال پس از آن، استعفای  7به تصویب نرسیده بود،  2917اصالحیه بیست و پنجم در سال 

 کرد.یی واترگیت را به یک بحران قانونی تبدیل مینیکسون، رسوا

 زمان گذر در جمهور رؤسای معاونان

تاکنون ریاست سنا را در  جرج واشنگتن معاون رئیس جمهور که از زمان 17از میان 

نخستین معاون رئیس جمهور ایاالت متحده بیش از  جان آدامز اند، تنهادست داشته

سال ریاست بر سنا،  8وی در طول است. گیری در سنا شرکت کردهدیگران در فرایند رای

های سنا استفاده کرد، در حالی که گیریبار از حق قانونی خود برای شرکت در رای 19

سال گذشته به رکورد وی نزدیک  155اند در دیگر معاونین رؤسای جمهور حتی نتوانسته

 شوند.

بر صندلی  معاون رئیس جمهور توانستند 11تن از  21سال گذشته،  155درطول بیش از 

مارتین  ،توماس جفرسون،جان آدامز اند از:ریاست جمهوری تکیه زنند. این افراد عبارت

وارن  ،تئودور روزولت ،چستر آلن آرتور ،اندرو جانسون ،میالرد فیلمور ،جان تایلر ،ون بورن

جرالد رودولف  ،لیندون بنیز جانسون ،ریچارد نیکسون ،هری ترومن ،گامالیل هاردینگ

. از این تعداد نیز تنها تایلر، فیلمور، آندره جانسون و هری جورج هربرت واکربوش و فورد

ترومن و فورد بدون کسب آرای مردمی و صرفاا در اثر در گذشت یا استعفای رئیس جمهور 

 قبلی به قدرت رسیدند.

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D8%AC%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D8%AC%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1_%D8%A2%D9%84%D9%86_%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1_%D8%A2%D9%84%D9%86_%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%84_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%84_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%84_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%B2_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%B2_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%81_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%81_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%81_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%B4
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 آمریکا متحده ایاالت در استیضاح

قانونی است که بر  روند استیضاح در ایاالت متحده آمریکا

 ت.اسبینی شدهپیشقانون اساسی ایاالت متحده آمریکا طبق

کنگره ایاالت متحده  به قانون اساسی ایاالت متحده آمریکا

است که علیه مقامات رسمی کشور به جرم حق داده آمریکا

ارتکاب جرائم بزرگ و خائنانه، اقامه دعوا کرده و در صورت محکوم شدن، آنان را از کار 

جرائم شامل خیانت، دریافت رشوه، جرائم سنگین اجتماعی وادای برکنار نماید. این 

 شهادت دروغ در زیرسوگند است.

دیوان عالی فدرال ایاالت  از دو طریق قابل طرح است. اول اینکه ممکن است استیضاح

علیه یکی از مقامات رسمی کشور اعالم جرم کند و از کنگره بخواهد که متحده آمریکا

فرد مزبور را به دلیل ارتکاب عمل مجرمانه استیضاح نماید. اما در شیوه دوم، کنگره خود 

 نماید.جرم میشود و علیه یک مقام دولت فدرال اعالم رأساا و مستقیماا وارد عمل می

ت مجلس نمایندگان ایاال در هر دو شکل ابتدا باید موضوع استیضاح به تصویب اکثریت

 درخواست مجلس سنای ایاالت متحده آمریکا برسد، سپس این مجلس از متحده آمریکا

کند دادگاه تشکیل دهد و متهم را محاکمه نماید. در چنین صورتی مجلس سنا به می

کنند. در این سناتورها هر یک نقش دادستان را ایفا می شود ویک دادگاه تبدیل می

پردازد و متهم نیز باید در مقابل جلسات رئیس دیوان عالی فدرال به اداره دادگاه می

شود اتهامات از خود دفاع نماید. پس از شنیدن دفاعیات طرفین، اتهام به رای گذاشته می

 قام دولتی از کار برکنار خواهد شد.و اگر اکثریت سناتورها رای به مجرمیت بدهند، م

شود و یا اعضاء کابینه محدود نمی رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا استیضاح صرفاا به

توان علیه نمایندگان مجلس، سناتورها، قضات دیوان عالی فدرال و حتی از این شیوه می

های بخش و به عبارتی هر مقام رسمی استفاده کرد و وی را به دادگاه قضات دادگاه

 شاند.ک

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B3%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B3%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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 تاریخچه

تاکنون چندین بار؛ سنا برای رسیدگی به اتهامات وارده علیه افراد مختلف دادگاه تشکیل 

است. نخستین مورد استیضاح تنها چند سال بعد از تصویب قانون اساسی روی داد و داده

توسط همکارانش درسنا محاکمه شد. از آن تاریخ  2799در سال  تنسیدر آن سناتور ایالت

بار به دادگاه تبدیل شده و افرادی را محاکمه و تعدادی از آنان را از کار  21به بعد سنا 

بیل  است. آخرین مورد از استیضاح یک مقام دولتی، محاکمه پر سر و صدایبرکنار کرده

 بود. 2999رئیس جمهور سابق ایاالت متحده در سال  کلینتون

استیضاح رؤسای جمهور به نسبت موارد مشابه برای دیگر مقامات از حساسیت بیشتری 

تاریخ ایاالت متحده، تنها دو رئیس جمهور در سنا محاکمه برخوردار است. در طول 

رو اند اند. در هر دو مورد نیز آنان با آراء بسیار اندک از خطر برکناری نجات یافتند.شده

تنها رؤسای جمهوری بودند که تجربه تلخ محاکمه در زمان  بیل کلینتون و جانسون

تنها با یک رأی اضافه توانستند به حضور در کاخ سفید را پشت سر گذاشتند. هر دو 

، پس از 2971در سال  واتر گیت ریاست جمهوری خود ادامه دهند. درجریان ماجرای

ریچارد  س نمایندگان،تصویب طرح استیضاح رئیس جمهور در کمیته قضایی مجل

که نسبت به تصویب این طرح در مجلس نمایندگان و سپس محکومیت خود در  نیکسون

 گیری کرد.از مقام خود کناره سنا اطمینان داشت داوطلبانه

اتهام جانسون به مخالفت وی با برنامه بازسازی کشور پس از پایان جنگ داخلی مربوط 

بود. کنگره قصد داشت با استیضاح و برکناری وی، موانع بر سر بازسازی مناطق جنگی 

ماه طول کشید و  1جنوب کشور را برطرف نماید. جلسات دادگاه جانسون بیش از 

 بیل جام وی با یک رأی اضافی بیگناه شناخته شد. در خصوص رسوایی اخالقیسران

مونیکا  رسواییو ارتباط وی با مونیکا لوئینسکی کارآموز سابق کاخ سفید ) کلینتون

، شکستن سوگند و گمراه کردن (، رئیس جمهور آمریکا به ادای شهادت دروغلویینسکی

کا ها اخبار سیاسی آمریدادگاه از دستیابی به حقیقت متهم شده بود. دادگاه کلینتون ماه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%84_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%84_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%84_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%84_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%84_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1_%DA%AF%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1_%DA%AF%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%84_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%84_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7_%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C%D9%86%D8%B3%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7_%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C%D9%86%D8%B3%DA%A9%DB%8C
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الشعاع قرار داده بود و به یک بحران اخالقی در سطح این کشور تبدیل شد. وی را تحت

ه م آمریکا بها انکار مجبور شد در یک برنامه مستقیم تلویزیونی رسماا از مردپس ازماه

 دلیل شهادت دروغ عذرخواهی کند.

 متحده ایاالت تاریخ در استیضاح موارد

 .2799ژانویه  21: سناتور ایالت تنسی، اتهام به دلیل در خواست غیرقانونی، ویلیام بالنت .2

مارس  21اریخ : قاضی دادگاه بخشی از ایالت نیوهمشایر، برکنار شده در تجان پیکرینک .1

2851. 

 .285۱: دستیار دیوان عالی فدرال، تبرئه شده، اول مارس ساموئل چیس .1

 .2812ژانویه  12: قاضی دادگاه بخش از ایالت میسوری، تبرئه شده، جیمز پک .1

 .2811ژوئن  11: قاضی دادگاه بخش از ایالت تنسی، برکنار شده، وست هامفوریس .۱

 .2818مه  11: رئیس جمهور ایاالت متحده، تبرئه شده، اندرو جانسون .1

 .2871: وزیر جنگ، تبرئه شده، اول اوت ویلیام بالکنپ .7

 .295۱فوریه  17: قاضی دادگاه بخش از ایالت فلوریدا، تبرئه شده، چارلز سوئینی .8

 .2921ژانویه  21: دستیار قاضی دادگاه تجاری ایاالت متحده، برکنار شده در روبرت آرچبالد .9

 ، حکم اخراج.2911نوامبر  1: قاضی دادگاه بخش از ایالت ایلی نویز، استعفا جورج اینگلیش .25

 .2911 11: قاضی دادگاه بخش از ایالت کالیفرنیا، تبرئه شده، هارولد لودبریک .22

 .2911آوریل  27: قاضی دادگاه بخش از ایالت فلوریدا، برکنار شده، هالستد ریتر .21

 .2981اکتبر  29: قاضی دادگاه بخش از ایالت نوادا، برکنار شده، هاری کلیبورن .21

 .2988اکتبر  15: قاضی دادگاه بخش از ایالت فلوریدا، برکنار شده، آلیس هستیگز .21

 .2989نوامبر  1سی سی پی، برکنار شده، : قاضی دادگاه بخش از ایالت میوالتر نیکسون .2۱

 .2999فوریه  21: رئیس جمهورایاالت متحده، تبرئه شده، بیل کلینتون .21

 

 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A6%D9%84_%DA%86%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D9%BE%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%86%D9%BE&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%A2%D8%B1%DA%86%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B4&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%AF_%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%AF_%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%84%DB%8C%D8%B3_%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%AF%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1_%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%84_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86
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 سیاسی احزاب

 (آمریکا متحده ایاالت) دموکرات حزب

 

( یکی Democratic Party :انگلیسی )به حزب دموکرات ایاالت متحده آمریکا

حزب جمهوریخواه  در کنار احزاب سیاسی معاصر در ایاالت متحدهاز بزرگ حزب دو از

مجلس  ها در هر دو مجلس آمریکا، یعنیباشد. دموکراتمیجوان تر ایاالت متحده آمریکا

 ( هستند.٪۱5در اقلیت )زیر  مجلس سنا و نمایندگان

 تاریخچه

 های آغازینسال

یک  توماس جفرسون شد. در این سالگذاشته  2791سنگ بنای حزب دموکرات درسال 

( Bill of Rights« )منشور حقوق»تشکیل داد که وظیفه آن دفاع از  کنگرهجناح در

بود. حزب جمهوریخواهان دموکراتیک )حزب دموکرات بعدی( از همان ابتدا با 

روبرو گشت و این منطقه تا سالیان طوالنی دژ تسخیر ناپذیر  های جنوبیایالت استقبال

ال س جمهوری ایاالت متحده آمریکاانتخابات ریاست آمد. درشمار میجانشیان جفرسون به

معاون ریاست  فدرالیست، سمتجان آدامز ساله 1ماس جفرسون که در حکومت تو 2855

ترتیب دوران طالیی حکومت را بر عهده داشت، به پیروزی دست یافت بدین  جمهوری

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%AF%D9%88_%D8%AD%D8%B2%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%AF%D9%88_%D8%AD%D8%B2%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B3%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B3%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D8%AC%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D8%AC%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:U.S._Democratic_Party_logo_(transparent).svg?uselang=fa
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سال، به استثناء چند مقطع  15جمهوریخواهان دموکرات آغاز گشت. این دوران تقریباا 

 9ادامه یافت. در این مدت  28۱5کوتاه، تا تأسیس حزب جمهوریخواه در دهه 

جمهور، از حزب جمهوریخواه دموکراتیک و جانشین آن حزب رئیس 21جمهور از رئیس

سال نامزدهای این حزب در کاخ سفید حکومت  18ه شدند و مجموعاا دموکرات برگزید

تن دیگر از رهبران حزب جمهوریخواهان دموکراتیک به مدت  1کردند. پس از جفرسون، 

هر یک دو دوره در کاخ سفید  جیمز مونرو و جیمز مدیسونسال حکومت کردند. 21

 حضور داشتند و به تحکیم مبانی فکری و عملی جفرسون همت گماشتند.

های آکادمیک هستند. بیشتر اساتیدی که در رشته علوم بیشتر طرفداران این حزب چهره

کنند دارای تمایالت لیبرال هستند و استادان حوزه انسانی و علوم اجتماعی فعالیت می

کارانه دارند. همچنین جوانان به خاطر باورهای لیبرال بیشتر تجارت تمایالت محافظه

 شوند.جذب این حزب می

 صر دوحزبیع

این دنبال آورد. در به احزاب ایاالت متحده فصل جدیدی را در تاریخ 2811انتخابات سال 

های برجسته حزب جمهوریخواه تن از شخصیت 1انتخابات و در غیاب حزب فدرالیست، 

 کردند. ریاست جمهوری دموکراتیک خود را نامزد پست

جان کوئینسی  بدنبال بروز شکاف در داخل حزب جمهوریخواهان دموکراتیک،

و هنری کلی،  مجلس نمایندگان ایاالت متحده آمریکا جمهور منتخب توسطرئیس آدامز

 The« )جمهوریخواهان ملی»های قدیمی، حزب وزیر خارجه به همراه دیگر فدرالیست

Natioal Republican Party را بوجود آورند. در مقابل جکسون با پشتیبانی توده )

پرداخت و نخستین کنوانسیون مردم به بازسازی ساختار حزب جمهوریخواه دموکراتیک 

( Platformیه حزبی )برگزار کرد. وی با ارائه یک بیان تاریخ ایاالت متحده حزبی را در

به انسجام درونی حزب پرداخت و به دلیل حمایت گسترده عمومی به عنوان رهبر حزب 

به  2818سال  انتخابات ریاست جمهوری ساله جکسون در 1برگزیده شد. فعالیت حزبی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D9%85%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D9%85%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%D8%B3%DB%8C_%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%D8%B3%DB%8C_%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%D8%B3%DB%8C_%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C
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رای، جان  81در مقابل  مجمع انتخاباتی رای 278ثمر نشست و وی توانست با کسب 

 کار را قاطعانه شکست دهد.های کهنهکویئنسی آدامز و فدرالیست

درخالل دوره اول ریاست جمهوری جکسون، نقش اجتماعی طبقه نوظهور کارگر در 

ای شمالی، هصحنه سیاسی ایاالت متحده تثبیت شد. توسعه و پیشرفت صنعتی در ایالت

ای را وارد عرصه مناسبات اجتماعی کرد و از آنان یک نیروی صدها هزار کارگر حرفه

تأثیرگذار در مقابل بانکداران و صنعتگران شمالی و زمینداران جنوبی بوجود آورد. تحوالت 

آینده موجب گشت حزب دموکرات در میان طبقه کارگر نفوذ کند و گسترش چشمگیری 

 ین نیروی رشد یابنده در رقابت با جمهوریخواهان بهره گیرد.بدست آورد و از ا

، کنوانسیون ملی حزب 2818سال بعد در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال  15

 ”جمهوریخواهان دموکراتیک، تغییر نام حزب را به تصویب رساند و براساس این تصمیم 

برای رفع خأل مدیریت حزب رسماا متولد شد. در همین کنوانسیون اعضا ” حزب دموکرات 

 The Democraticکنوانسیون ملی، کمیته ملی حزب دموکرات ) 1در خالل برپایی 

National Committeeهای حزب سروسامان دهد. این ( تشکیل دادند تا به فعالیت

 آید.شمار میترین کمیته حزبی جهان بهکمیته در حال حاضر، قدیمی

میان طرفداران الغای برده داری و هواداران نظام برده داری در  جنگ داخلی آمریکا بروز

های جنوبی از همراه ایالت برای حزب دموکرات فاجعه آفرید. این حزب به 2815سال 

های جمهوریخواه به سختی شکست خورد و برای چند دهه به یک نیروی سیاسی شمالی

 درجه دوم تبدیل شد.

 احیای قدرت

 های سابقاا بردهها به تدریج از الک دفاعی خود در ایالتدرآستانه قرن بیستم، دموکرات

های اجتماعی جدیدی را به سوی خود جلب کردند. عالوه دار جنوبی خارج شده و گروه

ها به حزب های کارگری درطول همین سالبر مهاجرین جدید، کارگران و اعضای اتحادیه

به زندگی فالکت بار کارگران عالوه بر اینکه پشتوانه قدرتمندی دموکرات پیوستند. توجه 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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های شکست خورده در جنگ ها به ارمغان آورد، این امکان را برای جنوبیبرای دموکرات

، 2921داخلی فراهم کرد که از سرمایه داران شمالی انتقام بگیرند. انتخابات عمومی سال 

نامزد حزب دموکرات با شعار  وودرو ویلسون ند.ها را بار دیگر به قدرت بازگردادموکرات

بهبود شرایط زندگی و مبارزه با سرمایه داران بزرگ وارد میدان شد و توانست با یک 

 زی قاطع رقبای خود را شکست دهد.پیرو

اما شرایط در دوره دوم ریاست جمهوری ویلسون بسیار تغییر کرد. وی هنگامی مجدداا 

ا ور بود و ملت آمریکهای بزرگ شعلهلتراه یافت که در اروپا، جنگ میان دو کاخ سفید به

کرد. ویلسون در جریان مبارزات انتخاباتی خود با نگرانی تحوالت جنگی اروپا را دنبال می

بارها قول داده بود که ایاالت متحده را از جنگ اروپا دور نگه دارد و تالش نماید صلح 

های اب بعدی، خالف وعدهای را در این قاره برقرار سازد. لیکن تحوالت پرشتعادالنه

از برابری کلیه ملل، آزادی دریاها، تحدید  2927ویلسون را ثابت کرد. وی که در ژانویه 

سخن به میان آورده بود در مارس  «اتحاد به منظور صلح» تسلیحاتی و تشکیل سازمان

 های تجاری آمریکایی مواجههای آلمانی به کشتیهمان سال با حمله مداوم زیر دریایی

ه جنگ را به جبه فرانسه وبریتانیا ها نیازهای جنگی و تدارکاتی ارتشگشت. این کشتی

های آمریکایی، سرانجام ورود ایاالت ها به کشتیکردند. با حمله آلمانیاروپا منتقل می

ده کنگره ایاالت متح جتناب ناپذیر شد و با اعالن جنگجنگ جهانی اوال متحده آمریکا به

ایاالت متحده وارد جنگ جهانی اول شد. این تصمیم  2927آوریل 1در  آلمان علیه آمریکا

 منجر شد. 2915ها در انتخابات سال بعدها به شکست دموکرات

 دیلعصر نیو 

در  فرانکلین روزولت تا پیروزی 2915ها در انتخابات سال در فاصله شکست دموکرات

درت را در کنگره و کاخ سفید در اختیار گرفتند و ، جمهوریخواهان ق2911سال 

کارانه خود را به اجرا درآوردند. هاردینگ کولینگ و هوور با کنار های محافظهبرنامه

ها، عدم دخالت دولت در اقتصاد را سرلوحه های اجتماعی دموکراتگذاشتن برنامه

از  2919اکتبر  19سیاه در شنبه های خود قراردادند؛ بنابراین هنگامی که روز سهبرنامه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AE_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AE_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%84%D8%AA
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را با خود به همراه آورده جمهوری خواهان از  بحران اقتصادی ترینراه رسید و وخیم

دنبال آن، ورشکستگی صدها بانک و رای خروج از بحران ناکام ماندند. بهیافتن راه حلی ب

انداز شهروندان و بیکاری، فقر و گرسنگی از راه رسید بدون کارخانه، از بین رفتن پس

آنکه دولت بتواند از سقوط اقتصاد جلوگیری به عمل آورد. در چنین شرایط وخیم 

 New نیودیل به میدان آمد و با طرحاقتصادی، حزب دموکرات با فرانکین روزولت 

Deal  به پیروزی رسید. 2911در انتخابات سال 

شد همگان هنگامی که پایان دور دوم ریاست جمهوری روزولت نزدیک می 2915در سال 

حفظ خواهد شد. اما روزولت یکبار دیگر از  جرج واشینگتن کردند سنت دیرینهمیتصور 

است جمهوری برگزیده شد. سوی کنوانسیون ملی دموکرات به عنوان نامزد انتخابات ری

در اروپا در پذیرش این تصمیم مؤثر بود، لیکن شرایط  جنگ جهانی دوم اگر چه شروع

تواند کشور را از دوران پس از بحران به بهتر از روزولت نمی آن زمان نشان داد که فردی

 انتخابات ریاست جمهوری سالمت خارج نماید؛ بنابراین روزولت یکبار دیگر وارد نبردهای

د را با فاصله زیاد شد و به راحتی توانست رقیب جمهوریخواه خو ایاالت متحده آمریکا

دوره در کاخ سفید  1جمهوری بود که برای شکست دهد. بدین ترتیب وی نخستین رئیس

رغم اینکه به پیروزی دست یافت و علی 2911ماندگار شد. وی بار دیگر در انتخابات سال 

نشسته بود، مسئولیت قوه مجریه را بر  دارصندلی چرخ برد و بر رویاز بیماری رنج می

عهده گرفت. اما بیماری به وی اجازه نداد چهارمین دوره ریاست جمهوری خود را به 

از مرگ روزولت، اصالحیه بیست و سال پس 1درگذشت.  291۱پایان برساند و در سال 

به تصویب رسید و مدت زمان ریاست جمهوری  قانون اساسی ایاالت متحده آمریکا دوم

 را تنها به دو دوره متوالی محدود کرد.

جانشین روزولت شد و در  291۱که از سال  هری ترومن در دوره ریاست جمهوری

رویداد مهم و حساس داخلی روی داد.  1از جانب مردم برگزیده شد،  2918انتخابات 

جمهور خارج شد و برای نخستین بار در تاریخ ایاالت متحده، کنگره از دست رئیس

آن، تعارض و کشمکش میان  تر ازسیستم حکومتی دو حزبی در آن سال بوجود آمد. مهم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C_%DA%86%D8%B1%D8%AE%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86
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سفید و کنگره به اندازه دوران پس از جنگ جهانی دوم عمیق و دو حزب حاکم بر کاخ

 طوالنی نبود.

 جامعه بزرگ

ها به کاخ سفید جلوگیری از راهیابی دموکرات دوایت آیزنهاور دوره ریاست جمهوری 1

ر در جامعه ایاالت متحده های تغییکه نشانه 2915به عمل آورد. اما در انتخابات سال 

جان اف  ها یکبار دیگر به پیروزی دست یافتند.آمریکا به خوبی نمایانگر بود، دموکرات

جمهوریخواه را شکست داد و  ریچارد نیکسوناندکینامزد حزب دموکرات با فاصله  کندی

سفید راه یافت. سال سن به کاخ 11با  جمهور ایاالت متحدهرئیس ترینبه عنوان جوان

بود و پیروزی وی، به تسلط مطلق وی برخالف کلیه رؤسای جمهور این کشور کاتولیک 

ای های اجتماعی گستردهجامعه پروتستان بر زندگی سیاسی آمریکا پایان داد. وی برنامه

را به کنگره ارائه کرد که اکثراا از سوی نمایندگان محافظه کار هر دو حزب جمهوریخواه 

ی های جنوبلتهایی برای رفع تبعیض نژادی در ایاو دموکرات رد شد. کندی همچنین گام

لیندون  ها پس از ترور وی در داالس و توسطبه مرحله اجرا گذاشت. این برنامه

 ادامه یافت. جانسون

، لیندون جانسون معاون وی، مسئولیت ریاست جمهوری را 2911در سال با ترور کندی 

یک دوره دیگر در کاخ سفید  2911بر عهده گرفت و توانست با پیروزی در انتخابات 

( و با هدف رفع فقر، گرسنگی و Great Society« )جامعه بزرگ»بماند. وی با شعار 

 گذاشت. 2911تبعیض پا به عرصه انتخابات سال 

 دوران افول

، دیدگاه ملت آمریکا در قبال دولتمردان دموکرات تعییر یافت 2915با پایان یافتن دهه 

روز بیشتر قوت گرفت. در  و انگیزه برای انتخاب فرد جدید با شعارهای جدید روز به

ریچارد نیکسون از حزب جمهوریخواه به عنوان  2918انتخابات ریاست جمهوری سال 

 8به مدت  جرالد فورد های جدید راهی کاخ سفید شد. وی و جانشینشمردی با ایده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%A2%DB%8C%D8%B2%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%A2%DB%8C%D8%B2%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%81_%DA%A9%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%81_%DA%A9%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%81_%DA%A9%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
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ت و شکس رسوایی واترگیت ها را از کاخ سفید دور نگه داشتند تا اینکهسال، دموکرات

مهور جدر ویتنام یکبار دیگر افکار عمومی را برای یک رئیس ارتش آمریکا قیرآمیزتح

با هدف پیشبرد دولت رفاهی و تأکید بر مسائل  جیمی کارتر دموکرات مهیا ساخت.

به پیروزی رسید. وی بالفاصله پس از ورود به کاخ  2971اخالقی و حقوق بشر در سال 

کنگره، اصالحات اجتماعی خود را ارائه نمود. کارتر  محافظه کاران رغم مخالفتسفید علی

های انرژی ایاالت متحده ها به جنگ کسری بودجه رفت و در برنامهبا افزایش مالیات

د. در عرصه سیاست خارجی کارتر از یکسو با برپایی کنفرانس کمپ دیوید تجدید نظر کر

و صلح میان مصر و اسرائیل به یک دستاورد بزرگ در بحران خاورمیانه و جلب نظر 

های یهودی داخل آمریکا نایل شد و از سوی دیگر دولت وی به دلیل به گروگان گروه

 گردید.دیپلمات این کشور در تهران فلج  ۱1گرفته شدن 

روز طول کشید و تنها زمانی پایان یافت که کارتر در پی  111گروگانگیری در تهران، 

 جنگ شکست از ریگان کاخ سفید را ترک کرده بود. این ماجرا که پس از شکست در

ترین ضربه را به روحیه ملت آمریکا وارد ساخت، یک سال آخر ریاست بزرگ ویتنام

 الشعاع خود قرار داد.جمهوری کارتر را کامالا تحت

 بازگشت به قدرت

ها در طبس شکست خورد این ماجرا به یک رسوایی هنگامی که عملیات نجات گروگان

بات ها را در انتخاالمللی شکست کارتر و دموکراتبینکامل بدل گشت. ناکامی در عرصه 

سال از کاخ سفید دور نگه داشت. تا  21به دنبال آورد و این حزب را به مدت  2985

های جوان و لیبرال مسلک را به عهده رهبری دموکرات بیل کلینتون 2991اینکه در سال 

 سال و تا پایان قرن بیستم اداره کشور را در دست گیرد. 8گرفت و توانست برای 

های جسورانه را به مرحله اجرا گذاشت. وی کلینتون از هنگام ورود به کاخ سفید، طرح

ها را افزایش داد و در پایان زمامداری مالیات سال حاکمیت محافظه کاران، 21پس از 

میلیارد دالر مازاد بودجه بر جای گذاشت. در عرصه مسائل اجتماعی، وی از  215خود 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%84_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%84_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86
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 تالش هیالری کلینتون به ارتش حمایت کرد و با کمک همسرش، همجنس گرایان ورود

که  2991اعی صورت داد. از سال های اجتممداومی را برای تصویب قوانین بیمه

سال کنترل هر دو مجلس کنگره را در دست گرفتند، نبرد  15جمهوریخواهان پس از 

کاران شدت گرفت. این نبرد حتی به تعطیلی یک هفتگی دولت ها و محافظهمیان لیبرال

های فدرال به دلیل تصویب نشدن الیحه بودجه انجامید. محافظه کاران همچنین پرونده

 2999ها به راه انداختند. بیل کلینتون در سال قوقی، مالی و اخالقی را علیه کلینتونح

تا یک قدمی استیضاح و برکناری پیش رفت و تنها با یک رای توانست از چنگ دشمنانش 

خر (، دو سال آیی مونیکا گیترسوا)مونیکا لوینسکی بگریزد. ماجرای رسوایی اخالقی

الشعاع خود قرار داد و حتی ال گور، معاون کلینتون و ریاست جمهوری کلینتون را تحت

را نیز بی نصیب نگذاشت. در جریان انتخابات  1555ها در انتخابات سال نامزد دموکرات

رای آ ها به رغم تبلیغات سنگین محافظه کاران، به پیروزی در جلب، دموکرات1555سال 

مردمی دست پیدا کردند، اما جمهوریخواهان با کسب اکثریت آرا در انتخابات 

را به  جرج دبلیو بوش روز کشمکش حقوقی و سیاسی، 1۱، سرانجام پس از فلوریدا ایالت

کاخ سفید فرستادند. بدین ترتیب قرن بیستم که با حاکمیت جمهوریخواهان آغاز شده 

 ها پایان یافت.بود، با حاکمیت دموکرات

 

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%B3_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%B3_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7_%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%B3%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7_%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%B3%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7_%DA%AF%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%D8%AF%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%88_%D8%A8%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%D8%AF%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%88_%D8%A8%D9%88%D8%B4
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 کلی اصول

 اقتصاد

این حزب طرفدار دخالت بیشتر دولت و افزایش اختیارات آن در امور اقتصادیست. این 

  حزب عموماا طرفدار افزایش مالیات هاست تا بتواند خدمات رفاهی را گسترش دهد.

 انرژی

وماا باشد و عمبرداری از منابع تجدید پذیر میاین حزب در بحث تأمین انرژی طرفدار بهره

  دهد.را نیز به گسترش این بخش اختصاص می مالیات

 همجنسگرایی و مسائل مرتبط با باروری

همجنسگرایان افزایش اختیارات و حقوق شهروندی خود را مدیون این حزب هستند چرا 

ها قائل شد که همانند گرایان حمایت کرده و این حق را برای آنکه این حزب از همجنس

ها بودند که دخالت دولت با هم باشند. همچنین این دموکراتافراد عادی قادر به ازدواج 

در امر سقط جنین را قطع کردند و باعث آزادی هرچه بیشتر افراد در انجام این عمل 

  شدند.

 امور خارجه

های دیپلماسی مخصوصاا ها در سیاست خارجه بیشتر طرفدار مصالحه و راه حلدموکرات

هستند و تمایل کمتری به ملیتاریسم و « روسیهچین و »در رابطه با دو رقیب خود 

دخالت نظامی دارند. باورهای مخالف ملیتاریسم همین حزب بود که منجر به تقلیل نیرو 

  شد. 1521در افغانستان و خروج آمریکا از عراق در سال 
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 هاام و نشانن

 

 توماس توسط شده طراحی «مرده شیر یک به زدن لگد حال در زنده خر یک»

 .۵۸۷۱ ژانویه ۵۹ هارپر، هفتگی مجله.نست

ها )طرفداران خواند، جفرسونیمی« حزب جمهوریخواه»این حزب در آغاز خودش را 

خورده بودند، « دموکراتیک»مخالف، برچسب  هایفدرالیست توماس جفرسون( توسط

در دوره  ها به عنوان حامیان حاکمیت توده بود.این کار با امید به تخریب جفرسونی

نام  2811و نهایتاا در  شدتوسط حزب استفاده می« دموکراسی»ها، اصطالح جکسونی

 [25]حل و فصل و نام رسمی حزب شد.« حزب دموکرات»

معموالا  29۱1است اما از سال برای استفاده داخلی بوده (en) «حزب دموکرات» اصطالح

 به عنوان یک اصطالح توسط رقبا استفاده شده.

های آن را توان نمونهاست که میبوده خر اس یا-ترین نشان برای این حزب جکعمومی

دشمنان اندرو جکسون  نیز مشاهده کرد. حزب دموکرات )ایاالت متحده آمریکا( در مقاله

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA_(%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_(%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7)#cite_note-10
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_(%D9%84%D9%82%D8%A8)&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Democrat_Party_(epithet)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Democraticjackass.jpg?uselang=fa
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به عنوان یک اصطالح مضحک از یک حیوان نفهم تحریف کردند. « اس-جک»نام او را به 

ا از پیامدهای عامیانه آن استقبال کرده و آن را برگزیدند، از این رو این هاما دموکرات

های ر آن از کارتونبیشترین تأثیر ماندگا [21]تصویر به یک نشان ماندگار تبدیل شد.

ها راه نست را ادامه دادند آید. کارتونیستمی مجله هفتگی هارپر در توماس نست 2875

تاریخ حزب ) جمهوری خواهان ها و از فیل برای اشاره بهو از خر برای اشاره به دموکرات

 ( استفاده کردند.(en) واه ایاالت متحدهخجمهوری

های منطقه شمال مرکزی )باختر میانه( در اوائل قرن بیستم در ایالت

نشان سنتی و قدیمی حزب دموکرات خروس  اوهایوو اکالهما ،کنتاکی ،ایندیانا همچون

هما، اکال های انتخاباتیتعرفه شان هنوز دربود )به عنوان مخالفت با عقاب جمهوری(. این ن

اباتی یک عرفه انتخکنتاکی، ایندیانا و ویرجینیای شرقینمایان است. در نیویورک نشان ت

برای  تندیس آزادی های میسوری بیشتر قرن بیستم را ازستاره پنج پر است. دموکرات

د. این نشان ادامه یافت تا زمانی که در سال سمبل تعرفه انتخاباتی شان استفاده کردن

 Ballotاجازه تعرفه انتخاباتی یا  لیبرتریندر میسوری وقتی کاندیداهای 2971

access (en) توانستند از تندیس آزادی )نماد ملی شان( به را به دست آوردند نمی

 299۱های میسوری تا سال نشان روی تعرفه انتخاباتی استفاده کنند. لیبرترینعنوان 

یعنی زمانی که قاطر به حیوان )نشان( ایالت میسوری تبدیل شد، به جای تندیس آزادی 

دهندگان وجود ، آشفتگی ای بین رای1551تا  299۱استفاده کردند. از  ناقوس آزادی از

ای دیگر هداشت، به صورتی که بلیط دموکراتیک با تندیس آزادی )که پیش تر در ایالت

وری( به ها )میسگذاری شده و قاطر لیبرترینها استفاده شده بود( نشانهتوسط لیبرترین

 شد.گی با خر دموکراتیک اشتباه گرفته میساد

های سنتی آبی، سفید اگرچه هر دو حزب سیاسی بزرگ )و بسیاری از احزاب اقلیت( رنگ

انتخابات شب سال  کنند، اما ازهایشان استفاده میو قرمز را در تبلیغات و سخنرانی

رنگ آبی به رنگ شناخته شده برای حزب دموکرات تبدیل شد، در حالی که رنگ  1555

بری و های خخواه بود. آن شب برای اولین بار، تمام شبکهقرمز برای حزب جمهوری

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_(%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7)#cite_note-12
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%86%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%86%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%BE%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%BE%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_United_States_Republican_Party
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_(%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_(%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7)
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87_%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87_%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Ballot
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%B3_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%B3_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7_(%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B0)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7_(%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B0)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7_(%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B0)
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های ایالت تلویزیونی بزرگ الگوی رنگی یکسانی را برای انتخابات استفاده کردند:

)کاندید  جرج دبلیو بوش های قرمز برای)کاندید دموکرات( و ایالت ال گور برای آبی

های صوتی تصویری به صورت گسترده خواه(. از آن زمان، رنگ آبی توسط رسانهجمهوری

ین شاهدان غیر برای اشاره به این حزب استفاده شد. این موضوع باعث سردرگمی در ب

و  تجناح راس آمریکایی بود زیرا در خارج از ایاالت متحده، آبی رنگ سنتی و قدیمی برای

اشاره دارد، در  هالیبرال است. برای مثال، در کانادا رنگ قرمز به جناح چپ قرمز برای

کند. در پادشاهی متحده اشاره می حزب محافظه کار )پیرو اصول( کانادا حالی که آبی به

. است حزب محافظه کار کند و آبی نمایانگررا مشخص می حزب کارگر بریتانیا، قرمز

ه ب—های انتخاباتی همچنین در آمریکا رنگ آبی هم توسط حامیان حزب برای فعالیت

 1551است و هم در سال استفاده شده —، بای بلو، بلو فاند(en) اکت بلو عنوان مثال

 که برای« برنامه قرمز به آبی»ای به نام توسط خود حزب استفاده شد هر دو طی برنامه

انتخابات  خواه )در دفتر( درحمایت از کاندیداهای دموکراتیک در برابر مقامات جمهوری

و روی وب سایت رسمی حزب اجرا شد. در سپتامبر  (en) 1551ای سال میان دوره

( آبی وسط یک Dحزب دموکرات از لوگو یا نشان جدید خود که یک حرف دی ) 1525

نشان کامالا رسمی حزب بود، در حالی که نشان  دایره آبی بود پرده بردای کرد. این اولین

 خر فقط نیمه رسمی شده بود.

رویدادی )شام( ساالنه برای تأمین نیازهای مالی حزب است  (en) روز جفرسون جکسون

این  [2۱]شود.در سراسر ایاالت متحده برگزار میهای حزب دموکرات که توسط سازمان

و اندرو جکسون، کسانی که حزب از  توماس جفرسون مراسم پس از ریاست جمهوری

 کند نامگذاری شد.ه یاد میها به عنوان اولین رهبران برجستآن

ترانه غیررسمی حزب دموکرات است. « (en) روزهای شاد دوباره اینجا هستند»ترانه 

کنوانسیون دموکراتیک ملی برای ریاست جمهوری در فرانکلین دالنو روزولت زمانی که

کاندید شد، این سرود به صورت آشکار استفاده شد و همچنان امروز  (en) 2911سال 

س پ پال شفر ها ادامه دارد. برای مثال،انگیز برای دموکراتبربه عنوان یک سرود احساس

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%A8%DB%8C_%D9%88_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%A8%DB%8C_%D9%88_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84_%DA%AF%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84_%DA%AF%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%D8%AF%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%88_%D8%A8%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%D8%AF%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%88_%D8%A8%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA_(%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%BE_(%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%BE_(%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1_(%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1_(%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_(%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_(%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7)
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DA%A9%D8%AA_%D8%A8%D9%84%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DA%A9%D8%AA_%D8%A8%D9%84%D9%88&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/ActBlue
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%8C_%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B6&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%8C_%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B6&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%8C_%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B6&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_elections,_2006
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%AC%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86_%D8%AC%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Jefferson%E2%80%93Jackson_Day
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_(%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7)#cite_note-15
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D8%AC%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D8%AC%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Happy_Days_Are_Here_Again
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%88_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%88_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D9%85%D9%84%DB%8C_%DB%B1%DB%B9%DB%B3%DB%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D9%85%D9%84%DB%8C_%DB%B1%DB%B9%DB%B3%DB%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D9%85%D9%84%DB%8C_%DB%B1%DB%B9%DB%B3%DB%B2&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/1932_Democratic_National_Convention
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%81%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%81%D8%B1
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 ( رازمینه موسیقایی را برنده شدند این نت)تم یا 1551ها کنگره سال از اینکه دموکرات

)متوقف نشو( با « (en) نایست»نواخت. آهنگ  برنامه آخر وقت با دیوید لترمن در

انتخاب  2991در سال  بیل کلینتون برای کمپین ریاست جمهوری فلیتوود مک اجرای

گیز بران، ترانه احساسشد، و به عنوان یک ترانه دموکراتیک محبوب باقی ماند. همچنین

 ( محبوب برای کاندیداهایزمینه موسیقایییک تم) یوتو با اجرای باند« روز زیبا»مشابه 

 1551این آهنگ را در دوران کمپین ریاست جمهوری سال  جان کری دموکرات شد.

خودش استفاده کرد، و بسیاری از کاندیداهای مربوط به کنگره از آن به عنوان یک نوا و 

معمولی قطعه هیاهو برای مرد  [27][21]استفاده کردند. 1551سبک جشن گونه در سال 

به صورت سنتی و  آرون کوپلند ( ازFanfare for the Common Manیا عوام)

 شود.رسمی در آغاز کنوانسیون دموکراتیک ملی اجرا می

 

 مجموعه زیر هایسازمان

 های سگ آبی دموکراتBlue Dog Democrats 

 های آزاد انجمن دموکراتDemocratic Freedom Caucus 

 های خارج دموکراتDemocrats Abroad 

 ها شورای رهبری دموکراتDemocratic Leadership Council 

 حزب دموکرات دره سان فراندوDemocratic Party of the San Fernando 

Valley (DP/SFV) 

 ها کالج دموکراتCollege Democrats 

 ها برای زندگی آمریکاییدموکراتDemocrats for Life of America 

 الملل امور بینها برای انیستیتوی ملی دموکراتNational Democratic 

Institute for International Affairs 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A2%D8%AE%D8%B1_%D9%88%D9%82%D8%AA_%D8%A8%D8%A7_%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF_%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A2%D8%AE%D8%B1_%D9%88%D9%82%D8%AA_%D8%A8%D8%A7_%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF_%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA_(%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%81%D9%84%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%88%D8%AF_%D9%85%DA%A9)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA_(%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%81%D9%84%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%88%D8%AF_%D9%85%DA%A9)&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Don%27t_Stop_(Fleetwood_Mac_song)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%88%D8%AF_%D9%85%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%88%D8%AF_%D9%85%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%84_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%84_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%AA%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%AA%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_(%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7)#cite_note-16
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_(%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7)#cite_note-16
https://en.wikipedia.org/wiki/Fanfare_for_the_Common_Man
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D9%88%D9%86_%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D9%88%D9%86_%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%84%D9%86%D8%AF


 حزب همدلی مردم تهران )همت(

 

 
 

96 

 ها های غیررسمی دموکراتسازمانUnofficial organizations for 

Democrats 
 ها کمیته انتخاباتی کنگره دموکراتDemocratic Congressional 

Campaign Committee 
 ها کمیته انتخاباتی سنای دموکراتDemocratic Senatorial Campaign 

Committee 
 های پیشروی آمریکا دموکراتProgressive Democrats of America 

 های جوان آمریکا دموکراتYoung Democrats of America 

  فدراسیون ملی زنان دموکراتNational Federation of Democratic 

Women 

 متنکمت
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 (آمریکا متحده ایاالت) خواهجمهوری حزب

 

 .The U.S :انگلیسی )به خواه ایاالت متحده آمریکاحزب جمهوری

Republican Partyحزب  بزرگ این کشور است که به همراه حزب ( یکی از دو

ن حزب در سال را در این کشور در دست دارد. ای حکومت دموکرات ایاالت متحده آمریکا

 29خواهان تاکنون داری در آمریکا تأسیس شد. جمهوریتوسط فعاالن ضدبرده 28۱1

 2812های )در بین سال آبراهام لینکلن هااند که اولین آنجمهور در آمریکا داشتهرئیس

 است. دونالد ترامپ ها در حال حاضر( و آخرین آن281۱تا 

خواهان نوعاا در خواه هستند، جمهوریه بسیار لیبرال و آزادیک هادموکرات برخالف

گیرند؛ البته این بدان معنی نیست که همه مبانی قرار می کارانمحافظهدسته

شود، بلکه اشاره به این موضوع دارد که رد میخواهان از نظر جمهوری لیبرالیسم سیاسی

 سوق دارد. لیبرالیسم کالسیکها بیشتر به سمتتمایالت آن

مجلس  خواهان در هر دو مجلس قانونگذاری آمریکا، یعنیدر حال حاضر، جمهوری

 دارای اکثریت سناتورها هستند. مجلس سناو نمایندگان

 داخلی بندیجناح

 کاران سنتیمحافظه

کاری نظیر دولت کوچک و مالیات کمتر این جناح از اصول ثابت و پایدار محافظه

جمهوری اسبق، رئیس جورج دبلیو بوش جناح،های شاخص این کند. چهرهجانبداری می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85_%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%84%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85_%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%84%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B3%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B3%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%AF%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%88_%D8%A8%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%AF%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%88_%D8%A8%D9%88%D8%B4
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GOP_logo.svg?uselang=fa
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 ب ثروتو سناتور بیل فریست است. کلو مجلس نمایندگاندنیس هاسترت نماینده

طور کاران نوین بهشود. اگرچه محافظهترین تشکل سیاسی این جناح شناخته میعمده

گیرند، اما روابط نزدیکی با این جناح کاران سنتی قرار نمیرسمی در قالب جناح محافظه

 و جناح مسیحیان راستگرا دارند.

 کاراننومحافظه

خواه ایاالت در داخل حزب جمهوریتعداد اما با نفوذ کاران نوین یک جناح کممحافظه

بیل  در پی رویکرد لیبرالیستی 2995متحده آمریکا است. این گروه در اواسط دهه 

 2997که در ژوئن  دهپروژه قرن جدید ایاالت متح . بیانیهاعالم موجودیت کردند کلینتون

 آید.ار میشمبه ایاالت متحده آمریکا کاران نوین درمنتشر شد انجیل محافظه

خواه از دولت حداقل و تقویت های سنتی حزب جمهوریکاران نوین همانند جناحمحافظه

کنند اما نگرش انزواطلبانه جناح سنتی حزب را رد های تجارت آزاد جانبداری میپایه

جورج  رو کهخواهان میانهگرایانه جمهوریالمللکنند. آنان همچنین با رویکرد بینمی

کارگیری ابزار قدرت در حل آید مخالف هستند. بهشمار مینماد آن به هربرت واکر بوش

المللی و اجرای مشروط تعهدات جهانی آمریکا از جمله اصول مهم بینمنازعات 

 کاران نوین در عرصه سیاست خارجی و امنیتی است.محافظه

 مسیحیان راستگرا

شود و روابط نزدیکی با نیز یاد می یمسیح از این گروه تحت عنوان بنیادگرایان

کاران نوین دارند. مسیحیان راستگرا خواهان تقویت نهادهای مذهبی و محافظه

های مالی دولت فدرال از کلیساها و موسسات مذهبی هستند. مخالفت نسبی حمایت

های جنینی از جمله اهداف و تحقیقات سلول سقط جنین ، مخالفت باگراهاهمجنس با

صلی و پایگاه ا کمربند انجیلی مرسوم به های جنوبیایالتآید.شمار میاصلی این جناح به

 ای با محافلآیند. این جناح روابط دوستانهشمار میدژ قدرتمند مسیحیان راستگرا به

مسیحیان  یهودی در داخل و خارج از آمریکا دارد و به همین دلیل از آنان به عنوان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%84_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%84_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%84_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87_%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%B3%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D8%B7_%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D8%B7_%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA&action=edit&redlink=1
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بنیادگرایی مسیحی از شود. هر چند که کلیه هواداران یاد می صهیونیست

کنند. مسیحیان راستگرا از جمله مخالفین جدی پیروی نمی جنگ آخرالزمانی هاینگرش

ن آیین هستند اما از مفهوم یهودیت به عنوان یک تبار نظیر آنچه در یهودیت به عنوا

 را کمکمسیح ای یکی از شرایط ظهورکنند. عدهاست دفاع میجنبش صهیونیسم آمده

نزول معبد سوم سلیمان از عرش اعالی  مادی و معنوی به فرزندان اسرائیل را برای

دانند. سناتور رت مسیح است میکه محل حکم فرمایی حض اورشلیم قدس خداوندی در

سابق ترنت الت و جان اشکرافت وزیر دادگستری در دولت اول جورج دبلیو بوش از 

های مسیحیان راستگرا هستند. ائتالف مسیحی به رهبری پت ترین چهرهشاخص

های سیاسی این ترین سازمانخواهان بزرگرابرتسون و فدراسیون ملی انجمن جمهوری

 شوند.جناح محسوب می

 جناح میانه

تا  2915های روها در دههروهای نیکسون/راکفلر معروف هستند. میانهاین جناح به میانه

دادند. این گروه متأثر از تحوالت خواهان را شکل میگرایش غالب حزب جمهوری 2985

میان اصول تالش کردند  لیندون بنیز جانسون و جان کندی اجتماعی دوران زمامداری

کاری و لیبرالیسم اجتماعی نقطه مشترکی ایجاد نمایند. در عرصه سیاست ثابت محافظه

الملل معتقد تر در نظام بینخواه به ایفای نقش فعالروهای حزب جمهوریخارجی، میانه

 2975و کیسینجر که هر یک در دهه  راکفلر ،نیکسون هایی نظیرهستند. عالوه بر چهره

 توان دررا نیز می جورج هربرت واکر بوش از نقش تأثیرگذاری بر حزب برخوردار بودند،

وزیر امور خارجه در دولت اول بوش و جورج پاتاکی  کالین پاول این جناح قرار داد.

. رو حزب هستندهای کنونی جناح میانهترین شخصیتفرماندار سابق نیویورک شاخص

ترین خواهان به عنوان عمدهجمهوری خواهان مین استریت و شورای رهبریجمهوری

 شوند.های سیاسی این جناح محسوب میسازمان

 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%82%D8%AF%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%82%D8%AF%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%B2_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%B2_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%81%D9%84%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%81%D9%84%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D9%88%D9%84
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 هاجناح لیبرال

 کارانخواه یا نگرش غالب محافظهکه به بدنه اصلی حزب جمهوریاین جناح بیش از آن

ها کند. لیبرالاجتماعی حزب دموکرات پیروی می -نوین نزدیک باشد، از مشی سیاسی 

دانند اما بعضاا در خواه میترین جریان فکری حزب جمهوریترین و اصلیخود را بزرگ

. رهبران کنندنمایی میبزرگ سپتامبر 22 مورد نفوذ خود به ویژه در دوران پس از حوادث

این جناح در عرصه سیاست داخلی از ایفای نقش بیشتر دولت برای حل مشکالت 

کنند و طرفدار توازن بودجه های بیکاری حمایت میاجتماعی، خدمات بهداشتی و بیمه

کاران سنتی یا مسیحیان راستگرا با دولت فدرال هستند. آنان همچنین کمتر از محافظه

ورزند. انجمن حزبی و سقط جنین مخالفت می گراییموضوعاتی نظیر همجنس

 کند.خواهان آزادی این جناح را نمایندگی میجمهوری

 

 تاریخچه

 های آغازینسال

آمیز میان هواداران الغای برده داری و طرفداران آن خواه در فضای رقابتحزب جمهوری

لغو نظام برده تعدادی از هواداران جدی  28۱1متولد شد. در ژوئن  28۱5در اواسط دهه 

های غربی، در شهر جکسون داری و اسکان مهاجران جدید در سرزمین

خواه را رسماا اعالم کردند. دور هم جمع شدند و تأسیس حزب جمهوری میشیگان ایالت

خواهان دموکراتیک که در ابتدای قرن نوزدهم خواه نیز از نام حزب جمهوریمهورینام ج

س ؤسسان حزب جدیدالتأسیبنیان گذاشته شد، اقتباس گردید. م توماس جفرسون توسط

های جفرسون را تحریف کرده و با حمایت از معتقد بودند رهبران حزب دموکرات آرمان

اند. به همین دلیل آنان با انتخاب نام نظام برده داری، اصول جمهوریت را زیر پا گذاشته

 خواه اعالم داشتند که راه جفرسون را ادامه خواهند داد.جمهوری

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B1_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B4%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B4%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D8%AC%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D8%AC%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86
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به سیستم سه  Whigویگ  _خواه، نظام دوحزبی دموکرات هوریبا تأسیس حزب جم

خواه به عنوان حزب سوم مطرح شد. این وضعیت حزبی تبدیل گشت و حزب جمهوری

خواهان به حزب دوم دیرزمانی ادامه نیافت تا اینکه با افول مقبولیت حزب ویگ، جمهوری

ریاست جمهوری پس از تأسیس  انتخابات و سپس حزب اول تبدیل شد. در نخستین

کسب کرد  مجمع انتخاباتی رأی 221خواه، نامزد این حزب جان فریمونت حزب جمهوری

های ایالت که خبر از مقبولیت این حزب در نزد افکار عمومی مردم آمریکا به ویژه در

انتخابات ریاست  خواه درنامزد حزب جمهوری اهام لینکلنآبر سال بعد 1داد. می شمالی

رأی الکترال به دست آورد. بدین ترتیب وی با فاصله  285، 2815در سال  جمهوری

ساله  ۱5شد. با پیروزی لینکلن دوران  کاخ سفید بسیار زیاد از نامزد حزب دموکرات، وارد

 سال بعد از تأسیس آن آغاز شد. ۱خواه، تنها حزب جمهوری حاکمیت سیاسی

 قدرت برتر

ایاالت متحده  پیروزی یک مدافع سرسخت لغو برده داری در فضای متشنج آن روزهای

ا، هبه همراه نیاورد. با شکست سهمگین جنوبی جنگ داخلی آمریکا ، چیزی جزآمریکا

خواهان شمالی تا چند دهه به قدرت مسلط سیاسی کشور تبدیل شدند. لینکلن جمهوری

های تجزیه طلب جنوبی نظامی و معنوی دولت فدرال بر ایالتبا استفاده از پیروزی 

ها را اعالم کرد. چند ماه پس از آن سیزدهمین اعالمیه معروف خود مبنی بر آزادی برده

به تصویب رسید و  281۱دسامبر  28در  قانون اساسی ایاالت متحده آمریکا اصالحیه

روز پس از آن نیز در  ۱. براساس آن هر نوع برده داری جرم و مبادرت به آن ممنوع شد

اندرو  دسامبر آبراهام لینکلن به دست یک نژادپرست متعصب به قتل رسید. 11

صادی جنوب و مبارزه با آخرین بقایای برده داری را معاون لینکلن بازسازی اقت جانسون

در دستور کار خویش قرار داد و توانست چهاردهمین اصالحیه قانون اساسی را به تصویب 

 برساند.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85_%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%84%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AE_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AE_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
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خواهان به شکل لجام سال بعد نظام سرمایه داری آمریکا با هدایت جمهوری 15تا 

دهه حاکمیت  1س از ای توسعه پیدا کرد. در پایان قرن نوزدهم و پگسیخته

 خواهان، ایاالت متحده به یک ابرقدرت اقتصادی در جهان تبدیل شد.جمهوری

خواهان را از کاخ دموکرات که جمهوری توماس وودرو ویلسون دو دوره ریاست جمهوری

ورود ایاالت متحده به نبردهای و سپس  جنگ جهانی اول سفید دور نگه داشت، با حوادث

زمان بود. پس از آنکه جنگ به پایان رسید و حساسیت مسائل خارجی و قاره اروپا هم

نفس، تهاجم سیاسی خود را علیه ویلسون و خواهان تازهامنیتی فروکش کرد، جمهوری

های داخلی و خارجی حزب دموکرات آغاز کردند. مسائل اجتماعی ناشی از جنگ، سیاست

ظیر بازگشت صدها هزار سرباز بیکار به کشور و فریاد خشمگینانه مادرانی که فرزندانشان ن

خواهان قرار داد تا را در اروپا از دست داده بودند، فضای مناسبی را در اختیار جمهوری

ویلسون را مقصر ورود ایاالت متحده به یک جنگ ناخواسته در اروپا معرفی کند. آنان 

ای ویلسون به ویژه عضویت ایاالت متحده در جامعه ملل را در سنا رد ماده 21طرح صلح 

های اجتماعی وی را زمین گیر کردند؛ بنابراین هنگامی که انتخابات ریاست و برنامه

خواهان توانست نامزد جمهوری وارن گامالیل هاردینگ از راه رسید، 2915جمهوری سال 

 به راحتی جیمز کاکس دموکرات را شکست دهد.

 افول

اصالحیه دوره کوتاه ریاست جمهوری وارن هاردینگ به استثنای تصویب هجدهمین 

قانون اساسی که حمل ونقل و فروش هر نوع مشروبات الکلی در سرتاسر ایاالت متحده 

خواهان در همین زمان احقاق حقوق را ممنوع کرد، دارای ویژگی خاصی نبود. جمهوری

مجلس نمایندگان ایاالت متحده  سیاسی زنان را نیز مدنظر قرار دادند. نخستین زن عضو

به مجلس  2927خواه بود که در سال ، یک جمهوریمونتانا جانت رانکین از ایالت اآمریک

 نمایندگان راه یافت.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%88%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%88%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%84_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%84_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7
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دار پست عهده جان کالوین کولیج معاون وی 2911در پی مرگ هاردینگ در سال ،

برای یک دوره دیگر از سوی مردم انتخاب شد. در  2911ریاست جمهوری شد و در سال 

داد. اما تنها یک سال همه چیز از یک رونق اقتصادی درازمدت خبر میساله،  ۱این دوره 

از راه « سقوط بزرگ»بحران  2918خواه در سال ،جمهوری هربرت هووربعد از پیروزی

سید و کشور را در گردابی از ورشکستگی، بیکاری، گرسنگی و فقر عمومی فرو برد. فقر، ر

انداز مردم، خشم عمومی را علیه بیکاری، ورشکستگی و از بین رفتن میلیاردها دالر پس

رای الکترال به  111با  2918خواهان برانگیخت. هوور که در انتخابات سال جمهوری

رای را در  ۱۱بعد در اوج بحران اقتصادی تنها موفق شد سال  1پیروزی رسیده بود، 

خواهان که برای چند دهه وریبه دست آورد. بدین ترتیب جمه فرانکلین روزولت رقابت با

به نیروی سیاسی مسلط کشور تبدیل شده بودند، در ناکامی از حل بحران اقتصادی و 

 سال از قدرت کنار گذاشته شدند. 15اجتماعی ایاالت متحده به مدت 

و رشد  تنامجنگ وی ، ناکامی درلیندون بنیز جانسون در پایان دوره ریاست جمهوری

خواهان مجدداا به حکومت روحیه محافظه کاری در میان مردم، سبب شد تا جمهوری

آغازگر عصر حیات دوباره روحیه  2918سال  در ریچارد نیکسون دعوت شوند. پیروزی

 هایی برایخواهی و محافظه کار بود. چنانچه بالفاصله پس از انتخاب او، کوششجمهوری

متوقف کردن رشد دولت رفاهی و غیرمتمرکز کردن حکومت به عمل آمد. وی در زمینه 

دوم ریاست  کرد. دورهاقتصاد، از سیاست بازار آزاد و رقابت در دادوستد حمایت می

ای کامالا متفاوت آغاز شد. وی که با شعار پایان بخشیدن به جمهوری نیکسون با چهره

شکست دهد،  2918جنگ ویتنام توانسته بود نامزد حزب دموکرات را در انتخاب سال 

اکنون در پایان دوره اول ریاست جمهوری خود کامالا در ماجرای جنگ ویتنام غرق شده 

ایاالت متحده تاریخ  دومین دوره ریاست جمهوری نیکسون را دربود. اما آنچه که 

 است. واترگیت است، ماجرای رسواییفرد کردهمنحصربه آمریکا

ینی ضربه سهمگ ویتنام رسوایی اخالقی واترگیت و شکست تحقیرآمیز ایاالت متحده در

که  جرالد رودولف فوردهای فشردهخواهان وارد کرد. حتی تالشبر موقعیت جمهوری

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%87%D9%88%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%87%D9%88%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%B2_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%B2_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%81_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%81_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
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زد خواهان در نجانشین نیکسون شده بود، نتوانست از تضعیف روزافزون جایگاه جمهوری

 افکار عمومی مردم جلوگیری به عمل آورد.

 حاکمیت جناح راست

راست حزب در حقیقت پیروزی جناح  2985پیروزی رونالد ریگان در ابتدای دهه 

کاری را به شکل عمیق در کشور حاکم کرد. وی با شعار خواه بود که محافظهجمهوری

های های دولت، تقویت بودجه نظامی و کاهش دخالتها، کاهش هزینهکاهش مالیات

دولت در امر بخش خصوصی به کاخ سفید وارد شد. به همین دلیل در نخستین دوره 

ها در طول تاریخ ایاالت متحده و کاهش مالیات ترینریاست جمهوری ریگان، بزرگ

ترین بودجه نظامی در دوران صلح به مرحله اجرا گذاشته شد. در بخش اقتصاد، عظیم

، نفت برابر شدن قیمت 1های دولت، با افزایش نرخ بیکاری همراه شد و کاهش هزینه

رکود اقتصادی را در ایاالت متحده به همراه آورد. اما در عرصه سیاست خارجی، ریگان با 

به  _ اتحاد شوروی -« شیطان سرخ»در پیش گرفتن یک سیاست خارجی تهاجمی علیه 

جنگ  بازسازی روحیه ملی پرداخت. وی خصومت و رقابت با مسکو را از طریق طرح

ها را از نفس بیندازد. این هدف امید که ماشین نظامی روسبه اوج رساند به این  ستارگان

 در زمان جانشین وی یعنی جورج بوش پدر به بار نشست.

آغاز شد، از یکسو با رکود  298۱ریگان در دوره دوم ریاست جمهوری خود که در سال 

رچه مواجه شد. اگ کنترا -ایران  اقتصادی و کسری عظیم بودجه و از سوی دیگر با رسوایی

وی توانست به مراتب بهتر از نیکسون در مقابله با بحران سیاسی واترگیت مقاومت کند، 

وری خود، هرگونه ابتکار عمل را از مانده از دوره دوم ریاست جمهسال باقی 1لیکن در 

اتحاد طلب رهبر اصالح میخائیل گورباچف دست داد. وی تنها از طریق اعمال فشار بر

اه را خوشوروی و کسب امتیازات بیشتر از مسکو توانست میزان مقبولیت حزب جمهوری

در نزد افکار عمومی حفظ نماید. بدین ترتیب زمینه برای پیروزی جورج بوش معاون 

مهیا گشت.  2988خواه در انتخابات ریاست جمهوری سال ریگان و نامزد حزب جمهوری

هان توانستند برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم خوادر این انتخابات، جمهوری

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_-_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AE%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84_%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DA%86%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AE%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84_%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DA%86%D9%81
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مستقر شوند. پیروزی بوش بر مایکل دوکاکیس دموکرات  کاخ سفیدبرای سومین بار در

بار در قرن بیستم حائز اهمیت است، زیرا برای اولیناز جهت دیگری نیز  2989در سال 

جمهوری در انتخابات به پیروزی دست یافت و جانشین رئیس خود در یک معاون رئیس

کاخ سفید شد. اما به رغم این موفقیت، بوش موفق نشد حکومت خود را تجدید کند و 

 در رقابت با بیل کلینتون دموکرات شکست خورد.

 

 کلی اصول

 اقتصاد

این حزب طرفدار کوچک شدن دولت و عدم دخالت آن در اقتصاد هستند و با گرفتن 

 بیش از رقیبشان طرفدار دموکراتها طور کلی،مالیات بیشتر از ثروتمندان مخالفند. به

  عدالت اجتماعی و افزایش رفاه طبقات محروم تر جامعه هستند.

 انرژی

ا هیل بیشتری دارد. به اعتقاد آنخواه به توسعه منابع سنتی انرژی تماحزب جمهوری

رود. این شمار میهای پاک بهای وافر و مقرون به صرفه بوده و جزء انرژیانرژی هسته

حزب معتقد است که برای تولید نوع بیخطر این انرژی باید به توانایی بازار آزاد اعتماد 

ا رای اقتصاد آمریکهای مختلف، گزینه مناسبی بها ترکیبی از انرژیکرد. به اعتقاد آن

  رود.شمار میبه

 همجنسگرایی و مسائل مرتبط با باروری

این حزب گرایش بیشتری به مذهب دارد از این رو با سقط جنین و ازدواج همجنسگرایان 

 موافق نیست

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AE_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AE_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_(%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_(%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7)
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 امور خارجه

در عرصه سیاست خارجی؛ جمهوریخواهان طرفدار افزایش بودجه نظامی کشور و طرفدار 

تر و قدرتمندتر شدن ارتش بیفزاید. جمهوریخواهان، هستند که به بزرگاقداماتی 

بخصوص آنهایی که جزء نئومحافظه کاران هستند، معتقدند آمریکا باید در عرصه خارجی 

های تهاجمی ای را دنبال کند و با کشورهایی که مزاحم منافع این کشورند، به سیاست

رونالد  واه آمریکا در سه دهه اخیر،جمهور جمهوریخشدت برخورد کنند. سه رئیس

ه روشنی نشان دادند که ایده ، بجورج بوش )پسر( و جورج بوش )پدر( ،ریگان

 جمهوریخواهان در سیاست خارجی، تهاجمی و جنگ طلبانه است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%AF%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%88_%D8%A8%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%AF%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%88_%D8%A8%D9%88%D8%B4
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  آمریکا متحده ایاالت سوم احزاب

 اتانتخاب از یک هیچ در اندنتوانسته تاکنون که آمریکا متحده ایاالت در کوچک احزاب

 هالبت.  نامند می سوم احزاب را برسند پیروزی به آمریکا متحده ایاالت جمهوری ریاست

 یروزپ آمریکا متحده ایاالت کنگره انتخابات در اندتوانسته مقاطع از برخی در احزاب این

 سنای مجلس یا آمریکا متحده ایاالت نمایندگان مجلس به را خود نمایندگان و شوند

 . بفرستند آمریکا متحده ایاالت

 سوم احزاب

 کارمحافظه 

 ( لیبرالیسم به متمایل اقتصادی عرصهء در)  اجتماعی کارانمحافظه – اساسی قانون حزب

 رومیانه 

 رفورم حزب

 لیبرال 

 سبزها حزب

 ورمونت پیشروی حزب

 کارگری هایخانواده حزب

 کمونیست 

 آمریکا انقالبی کمونیست حزب

 آمریکا متحده ایاالت کمونیست حزب

 سوسیالیست  

 آزادیخواه 
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 آمریکا متحده ایاالت در انتخابات

است که مقامات آن در  فدراسیون یک ایاالت متحده آمریکا

سطوح فدرال )ملی(، ایالتی و محلی توسط شهروندان این کشور 

رئیس به عنوان جمهوررئیس شوند. در سطح ملی،انتخاب می

مجمع  طور مستقیم توسط مردم و از طریقبه کشور

ها غالباا طبق آرای عمومی ایالت ود. امروزه اعضای این مجمعشانتخاب می گزینندگان

( به شکل مستقیم انتخاب کنگرهدهند. تمام اعضای مجلس قانونگذاری ملی )خود رای می

های انتخابی زیادی هم در سطح ایالتی وجود دارند و هر ایالت دارای شوند. پستمی

نظام انتخاباتی در ایاالت متحده  است.مجلس قانونگذاری انتخابی و یک فرماندار یک

انجامد. در سطوح محلی مثل ه یک سال به طول میروندی است که نزدیک ب آمریکا

های انتخابی وجود دارد. بنابر پژوهش جنیفر الولس استاد ها و شهرها نیز پستشهرستان

مقام رسمی انتخابی در سال  ۱29٬181آمریکایی علوم سیاسی، ایاالت متحده دارای 

  است.بوده 1521

امل ها شکنند. این جنبههای انتخابات را تنظیم میبخش زیادی از جنبه ایالتی قوانین

دهندگان )فراتر از آنچه که در قانون اساسی آمده(، تشکیل بخش مقدماتی، صالحیت رای

جمع گزینندگان هر ایالت و اجرای انتخابات سطوح ایالتی و محلی و اجرای م

های متمم و همچنین در دوم و اصول یکم در قانون اساسی ایاالت متحده شوند.می

است. دولت فدرال چندین بار کوشیده )تا حدی( انتخابات فدرال را تعریف کرده مختلف

 را با تصویب برخی قوانین افزایش دهد. مشارکت انتخاباتی ست تاا

ست زیرا منابع خصوصی بخش اعظم ابرانگیز بودهتأمین مالی انتخابات همیشه بحث

 کنند. طرح تأمین مالیهای فدرال تأمین میهای تبلیغاتی را به ویژه در انتخاباتهزینه

وند شعمومی برای نامزدهایی که حاضر به قبول محدودیت مخارج انتخاباتی می داوطلبانه

و پایانی معرفی  مقدماتی برای انتخابات ریاست جمهوری در سطوح 2971 در سال

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1_(%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1_(%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C_(%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C_(%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B7%DB%B4_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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قانون  هایدر اجرای یکی از متمم 297۱ که در سال کمیسیون انتخابات فدرال شد.

های تبلیغاتی نامزدها، اِعمال آمد موظف به اعالم هزینهبه وجود  تبلیغات انتخاباتی فدرال

های مالی و نظارت بر تأمین مالی های مشارکتها و ممنوعیتمقرراتی همچون محدودیت

 انتخابات ریاست جمهوری است.

 مقدمه

نظام نمایندگی است و  ایاالت متحده آمریکا یکی از اصول اساسی و مهم نظام سیاسی

شود. این کشور دیگری انتخابات برگزار میتوان گفت در این کشور تقریباْ بیش از هر می

شود. به عبارت دیگر های ایالتی و محلی برپا میانتخابات در سطوح دولت فدرال، دولت

ها توسط مردم تقریباْ بسیاری از مشاغل از ریاست جمهوری تا مدیران مدارس یا فرودگاه

 شوند.های مشخصی انتخاب میبرای دوره

هزار شغل از  ۱55، بیش از ایاالت متحده آمریکا در سراسربر اساس آمارهای موجود 

سمت در سطح  8555سمت در سطح فدرال،  ۱17که شود طریق انتخابات توزیع می

 های محلی است.هزار سمت نیز در سطح دولت 191های ایالتی، و دولت

ای انتخابات از یک در سطح دولت فدرال، رئیس جمهور از طریق یک سیستم دو مرحله

سو توسط مردم و از سوی دیگر توسط افراد منتخبی که موظف هستند فرد خاصی را 

سال برگزیده  1( برای electoral college مجمع گزینندگان نند )موسوم بهانتخاب ک

 شود.می

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B7%DB%B5_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
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 ۵۹۱۱ سال از انتخاباتی پوستر یک

ان شوند. مالک انتخاب نمایندگنمایندگان کنگره نیز مستقالْ توسط آراء مردم انتخاب می

هزار نفر یک  ۱75های انتخاباتی است و به ازاء هر مجلس نمایندگان جمعیت بخش

شود. در نفر را شامل می 11۱کند که تعداد نماینده به مجلس نمایندگان راه پیدا می

نماینده در سنا دارد. بدین ترتیب  1اب بزرگی و کوچکی، حالیکه هر ایالت بدون احتس

 شوند.ساله انتخاب می 1نفر است که برای یک دوره  255تعداد سناتورها صرفاْ 

شود، قوه قضائیه یا قضات ای که اعضاء آن از طریق غیر مستقیم برگزیده میتنها قوه

ل و همچنین قضات دیگر قاضی بلند پایه دیوان عالی فدرا 9دیوان عالی فدرال است. 

ات شوند. مدت فعالیت قضمحاکم قضایی با معرفی رئیس جمهور و تصویب سنا انتخاب می

 العمر است.دیوان عالی فدرال مادام

شود. فرمانداران به عنوان رؤسای قوای ها نیز، تقریباْ همین روند تکرار میدر سطح ایالت

زمان نیز نمایندگان شوند و همه میسال برگزید 1مجریه همانند رئیس جمهور برای 

 گردند.مجالس قانونگذاری ایالتی انتخاب می

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1900McKinley.JPG?uselang=fa
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 گیریرای

است که در آن نامزِد حائِز  نفرینظام نخست ترین روش انتخابی در ایاالت متحدهشایع

نظام دو   مطلقِ انتخابات است. ممکن است در برخی جاها ازآرایِ بیشتر، برنده

دِ نظر از آرا نشد استفاده شود. در این نظام اگر هیچ نامزدی حائز حد نصابِ مور نوبتی

 ود.شاند برگزار میدور جدیدی از انتخابات بین دو نامزدی که بیش از سایرین رای آورده

اده های خود استفبرای انتخابات نظام تفضیلی بسیاری از شهرهای آمریکا از 1551از سال 

دهندگان به جای آنکه تنها به یک نفر رای بدهند، اسامی نامزدها را بر کنند. رایمی

می یاندازند. اگر نامزدی توانست بیش از ناساس ترجیح خود مرتب کرده و به صندوق می

از آرا را نصیب خود کند برنده است. در غیر این صورت، نامزدی که کمترین رای را آورده 

اند دوباره شمارش شده و به ترتیبی شده داده شدهشود. آرایی که به نامزد حذفحذف می

یابد. این روند آن که در هر برگه رای نوشته شده به نامزدهای مورد نظر اختصاص می

 ابد تا یک نامزد بتواند بیش از نیمی از آرا را به دست آورد.یقدر ادامه می

 

 دهندگانصالحیت رای

 است. قانوندهندگان در قانون اساسی و مقررات ایاالتی مشخص شدهمعیار صالحیت رای

 سن ای جنسیت ،نژاد یا رنگ پوست توان به واسطهاساسی تأکید دارد که حق رای را نمی

از کسی گرفت. تنها مجالس قانونگذاری ایالتی  افرادی که هجده سال یا بیشتر دارند

دهندگان تنظیم کنند. های جدیدی برای رایتوانند فراتر از این شرایط، صالحیتمی

ها را به مدت محدود یا تا ابد از رای دادن محروم ها مجرمان به ویژه جانیبرخی از ایالت

های بالغی که به دلیل اتهامات جنایی شود که شمار آمریکاییمی اند. تخمین زدهکرده

در قوانین اساسی  میلیون نفر باشد. ۱٫1فعالا یا تا ابد صالحیت رای دادن ندارند حدود 

از رای دادن منع شده بودند اما امروزه « سفیه»یا « دیوانه»برخی از ایاالت از گذشته افراد 

  حاضر تحت بررسی قرار دارند تا حذف شوند.این مسائل منسوخ شده و در حال 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D9%88_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D9%88_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D9%88_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%85_%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%85_%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%85_%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%85_%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%85_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%D8%B4%D8%B4%D9%85_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%85_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%D8%B4%D8%B4%D9%85_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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 دهندگاننام از رایثبت

خواهند که پیش از شرکت در میاز شهروندان  داکوتای شمالی جزها بهتمام ایالت

نام در روز انتخابات را هم به ثبت ها اجازهنام نمایند. برخی از ایالتانتخابات ثبت

د توانستندهندگان در گذشته تنها از طریق دفاتر ایالتی میدهند. رایدهندگان میرای

نظور افزایش دولت فدرال به م 2995 های دههنام نمایند اما از میانهاقدام به ثبت

« اندهندگنام رایقانون ملی ثبت»تر انجام داد. نام آسانهایی برای ثبتمشارکت، تالش

خواست که شدند میهایی که به نوعی از وجوه فدرال تأمین میاز ایالت 2991در سال 

نام تر سازند، به این شکل که با استفاده از خدمات ثبتنام از شهروندان را آسانروند ثبت

ها و یکسان از طریق مراکز ثبت گواهینامه رانندگی، مراکز توانبخشی، مدارس، کتابخانه

 نام پستی اقدام به این کار نمایند. ایاالتی که طبق قوانین خود به شهروندان اجازهثبت

دهند از اجرای این قانون معاف هستند که در این میان نام در روز انتخابات را میثبت

داکوتای   ،نیوهمپشایر  ،سوتامینه  ،آیداهوهایت الای بهن توامی

 .اشاره کرد وایومینگ و ویسکانسین  ،شمالی

احزاب  نام وابستگی خود به یکی ازتوانند هنگام ثبتها میشهروندان در بسیاری از ایالت

ا ها رای برای افراد ندارد و آناین اعالمِ وابستگی هزینه د.را مشخص نماین ایاالت متحده

دهنده را از اعالم تواند یک رایکند. حزب نمیملزم به پرداخت ماهانه به حزب نمی

تواند تقاضاهای عضویت کامل را رد کند. در برخی از وابستگی به خود منع نماید اما می

یک حزب هستند اجازه دارند در انتخابات دهندگانی که وابسته به ها تنها رایایالت

 مقدماتی حزب مذکور شرکت کنند. هیچ شهروندی ملزم به اعالم وابستگی حزبی نیست.

  و  ویسکانسین ،ویرجینیا  ،سوتامینه  ،میشیگان  ،جورجیا ها مانندایالت از برخی

  دهند.نام را به شکل غیرحزبی انجام میثبت  واشینگتن

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%87%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%87%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%87%D9%85%D9%BE%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%87%D9%85%D9%BE%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%AD%D8%B2%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%AD%D8%B2%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%AD%D8%B2%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B4%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B4%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86
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 دهی غیابیرای

 
 یک حاوی برگه این. نیوهمپشر میلتون، شهر به مربوط غیابی رأی برگۀ از نمونه یک

 .استشده گنجانده ایالتی گذاریقانون مجلس توسط که باشدمی نیز پرسیهمه

های رای حاضر پای صندوق روز انتخابات خواهند درتوانند یا نمیدهندگانی که نمیرای

ت ایاالت پس ها معموالا بابفرستند. این برگه رای غیابی برگه توانند رای خود را باشوند می

رغم نامشان اغلب شخصاا های رای غیابی علیشوند. برگهفرستاده و دریافت می متحده

گردند. در بیش از نیمی از سرزمین آمریکا مجوز م میتوسط شهروندان درخواست و تسلی

شود تا بدین ترتیب الزم نباشد افراد، دلیِل نیز به شهروندان داده می« غیبت غیرموجه»

خواهند تا دالیلِ عدمِ حضورِ خود مثل غیبت خود را ذکر کنند. دیگر ایاالت، از غایبان می

 دهی غیابی را داشته باشند.ا امکانِ رایسفر یا ناتوانی را به شکلِ مستند ذکر کنند ت

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_(%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_(%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87_%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%BE%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%BE%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Miltonballotpaper.jpg
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دهند تا این امکان را به شهروندان می [8][7]و واشینگتن [1]ها مثل کالیفرنیابرخی از ایالت

رایِ  نام کنند و پیش از هر انتخاباتی برگهغیابی ثبت دهندهم به عنوانِ رایطورِ دائبه

رایِ  دهنده باید درخواستِ برگهغیابی را دریافت نمایند اما معموالا در آمریکا هر رای

 غیابی را پیش از انتخابات مطرح کند.

گی این کشور زندهایی است که خارج از دهی غیابی برای آمریکاییبیشترین کاربرد رای

دهی غیابی برای شهروندان ساکن خارج قانون رای 2981کنند. کنگره آمریکا در سال می

وندان ایاالت متحده که ( را تصویب کرد. این قانون به تمام همUOCAVAاز کشور )

( Merchant Marineهای تجاری )دارای یونیفرم هستند و پرسنل نیروهای کشتی

ها و تمام شهروندان ایاالت متحده که خارج از آمریکا سکونت آنهای و اعضای خانواده

های فدرال به صورت غیابی دهی در تمام انتخاباتدارند اجازه می دهد که برای رای

های ها دستورالعملنام کرده و رای دهند. پیش از تصویب این قانون نیز برخی ایالتثبت

د تواننین مسئله را ملی کرد. این اشخاص میکردند اما این قانون امشابهی را اعمال می

 های رای خود را با خدمات ارسال محرمانه، نمابر یا ایمیل ارسال کنند.برگه

 های رای پستیبرگه

های زهها برای حوهای رای غیابی هستند اما از این برگههای رای پستی شبیه به برگهبرگه

گیری باز نیستند. همۀ رای بات دارای حوزهشود که در روز انتخاای استفاده میانتخابیه

 شوند.های اورگن و واشینگتن توسط پست ارسال میهای رای در ایالتبرگه

 دهی پیش از موعدرای

توانند پیش از روز دهی پیش از موعد، روشی رسمی است که طی آن شهروندان میرای

واشنگتن  ایالت و 11انتخابات آرای خود را ارسال کنند. شهروندان آمریکایی در 

 توانند رای خود را پیش از موعد بدهند.بدون هیچ عذری می سیدی

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7#cite_note-6
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7#cite_note-7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7#cite_note-7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86_%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86_%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86_%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86_%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86_%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C
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 گیریتجهیزات رای

های خود را با دهند برگهگیری میهای رایخود را در حوزهشهروندانی که رای 

گیری ضبط الکترونیک مستقیم های رایگیری اسکن نوری یا دستگاههای رایدستگاه

 استحفاظی دهی توسط مقامات محلی حوزهثبت کنند. معموالا انتخاب نوع دستگاه رای

شود. بسیاری از این جام میها انها، شهرها و بخشهای انتخابی نظیر شهرستانحوزه

گیری در به موجب قانون حمایت از رای 1555گیری پس از سال های محلی رایحوزه

های خود کردند. طبق این قانون دولت موظف ( اقدام به تغییر دستگاهHAVAآمریکا )

های اهرمی ها به جای دستگاههای جدید و جایگزینی آنهای خرید دستگاهبود تا هزینه

 کارتی را تأمین کند.انچو پ

 

 

 انتخابات سطوح

 انتخابات فدرال

قوای  شود. این بدان معنا است که انتخاباتاداره می نظام ریاستی با ایاالت متحده آمریکا

شود. اصل یکم قانون اساسی این کشور بیان طور جداگانه برگزار میبه مقننه و مجریه

گردد باید در کل برگزار می جهوری ایاالت متحدهریاست کند هر انتخاباتی که برایمی

ر توان درا می انتخابات کنگره کشور ظرف یک روز صورت پذیرد. این در حالی است که

هوری و کنگره هر چهار سال یک بار های ریاست جمها مختلف برگزار کرد. انتخاباتزمان

دوره است که هر شوند. همچنین کنگره دارای انتخاباتی میانزمان برگزار میطور همبه

 گیرد.دو سال انجام می

سال است.  1۱شرط سنی قانون اساسی آمریکا برای اعضای مجلس نمایندگان این کشور 

کم هفت سال از سکونت و ستنمایندگان این مجلس باید شهروند آمریکا باشند یا د

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D9%82%D9%86%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D9%82%D9%86%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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ها در خاک این کشور گذشته باشد. از سوی دیگر سناتورها باید دستکم تابعیت قانونی آن

سال سن داشته باشند و در آمریکا به دنیا آمده باشند و در آنجا به مدت چهارده سال  15

وی اقامت کرده باشند. تنظیم معیارهای صالحیت نامزدهایی که در نهایت نامشان ر

است. با این حال هر نامزد شود بر عهدۀ قانونگذاران گذاشته شدههای رای نوشته میبرگه

دهندگان نهایی باید شمار مشخصی امضا که مقدار آن برای ثبت نام خود در فهرست رای

 را قانون تعیین کرده گردآوری کنند.

 جمهوریانتخابات ریاست

مجمع گزینندگان  و جمهوری ایاالت متحده آمریکاانتخابات ریاست های اصلی:نوشتار
 )ایاالت متحده آمریکا(

جمهور و معاون اولش به همراه هم انتخاب جمهوری آمریکا، رئیسدر انتخابات ریاست

گردد یعنی برنده از طریق رأی برگزار می غیرمستقیم تخابات به شکلشوند. این انمی

دهندگان در هر ایالت به شود. امروزه، رایانتخاب می مجمع گزینندگان آمریکا اعضای

اند رای فهرستی از گزینندگانی که توسط احزاب گوناگون یا نامزدها مشخص شده

دهند تا در موعد انتخابات به نامزد حزبشان )که دهند. گزینندگان از پیش قول میمی

دهندگان منفرد روی برگۀ رای گزینندگان وجود اینامش معموالا به جای برگۀ رای ر

رای از مجمع  175دارد( رأی خواهند داد. برندۀ انتخابات نامزدی است که بتواند 

گزینندگان به دست آورد. این امکان وجود دارد که یک نامزد رای گزینندگان را به دست 

ملی آرای کمتری آورد اما در سطح ملی رای مردمی را از دست بدهد )یعنی در سطح 

متمم دوازدهم قانون اساسی  نسبت به منتخب اول به دست آورد.( تا پیش از تصویب

جمهوری به عنوان معاون اول انتخاب نفر دوم انتخابات ریاست 2851ایاالت متحده مورخ 

 شد.می

ر های دیگایالت در نظام انتخاباتی آمریکا به صورت جداگانه و مستقل از ایالت مردم هر

زمان در روز انتخابات نمایندگان کنگره سنا )هر ایالت دو سناتور دارد( و افرادی موسوم هم

کنند. تعداد مجمع گزینندگان هر ایالت برابر با تعداد به مجمع گزینندگان را انتخاب می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_(%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_(%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_(%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_(%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_(%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%85_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%85_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%85_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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)که همان تعداد نماینده سنای هر  1الت در کنگرهء فدرال به اضافهء نمایندگان آن ای

 باشد.ایالت در سنای فدرال است( می

 شود و هر گزینندهآرای مجمع گزینندگان هر ایالت توسط گروهی از گزینندگان داده می

بیست و سومین  تا پیش از تصویب واشینگتن دی سی حق یک رأی دارد. شهروندان

ای در مجمع گزینندگان نداشتند. نماینده یا گزیننده 2912متمم قانون اساسی مورخ 

کنند و در امروزه گزینندگان غالباا خود را از پیش ملزم به رای دادن به نامزد حزب می

لقب  وفاگزینندۀ بی یجه گزینندگانی که بر خالف رای مردمی ایالت خود رای دهند،نت

ند کگیرند. موارد چنین رویدادهایی نیز خیلی نادر است. قانون هر ایالت مشخص میمی

، انبراسک و مین ها به جزکه گزینندگان آن ایالت چگونه باید رای بدهند. در همۀ ایالت

 2919گیرد. از سال نامزدی که بیشتر آرا را در ایالت ببرد، همۀ آرای گزینندگان را نیز می

سکا دو رأی مجمع گزینندگان به فردی که در تمام در نبرا 2992در ایالت مین و از 

شود و بقیه )دو رای در مین و سه رای در نبراسکا( به کسی که کشور برنده شده اعطا می

 شود.در حوزۀ انتخابیۀ ایالت حائز بیشترین رای شده داده می

ت سهای کوچکتر است، هرچند ممکن ااز امتیازات سامانه گزینندگان ازدیاد نقش ایالت

آرای عمومی در کل آمریکا به نفع کاندیدای دیگر باشد. به عنوان مثال جرج بوش در 

رای  ال گور رای مردمی بیشتر از 2555کمتر از  فلوریدا در ایالت 1555انتخابات سال 

به خود اختصاص داد. در نتیجه همهء مجمع گزینندگان مربوط به ایالت فلوریدا به نفع 

بوش رای دادند و بوش پس از دو بار شمارش دستی آرا و با رای دادگاه به ریاست 

به این علت مسئله به دادگاه کشیده شد که ال گور برای سومین شمارش  جمهوری رسید.

آرا مردمی فلوریدا به دیوان عالی شکایت کرد که این خواسته با مخالفت دیوان عالی 

نوبت قبلی قانونی و معتبر است و نیازی  1مواجه شد. دادگاه حکم داد که شمارش آرا در 

ر نتیجه مجامع گزینندگان فلوریدا به بوش رای به شمارش آرا برای سومین بار نیست. د

دادند و بوش رئیس جمهور شد. در آن سال ایالت فلوریدا برای انتخاب رئیس جمهور 

 کننده بود. در ضمن برادر بوش در آن موقع فرماندار فلوریدا بود.تعیین

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86_%D8%AF%DB%8C_%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86_%D8%AF%DB%8C_%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%85_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%85_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%85_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D9%81%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%86_(%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%86_(%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84_%DA%AF%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84_%DA%AF%D9%88%D8%B1
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 انتخابات کنگره

 مجلس نمایندگان و مجلس سنا است: دو مجلس دارای کنگره

 انتخابات سنا

های حوزه عضو دارد که هر کدام برای یک دورۀ شش ساله در 255مجلس سنای آمریکا 

شوند )دو کرسی برای هر ایالت(. یک سوم از اعضای این دوکرسی انتخاب می انتخابی

شوند. هر گروه از اعضایی که در هر دو سال میمجلس هر دو سال یک بار از نو انتخاب 

نامند. از میان هر کدام از می« دسته»یا « کالس»شوند را گیری مجدد مواجه میبا رای

همین دهف این سه دسته، یکی باید رأس هر دو سال انتخاب مجدد شود. تا پیش از تصویب

، شیوۀ انتخاب سناتورها توسط هر ایالت 2921متمم قانون اساسی ایاالت متحده در 

ها، سناتورها را از طریق مجالس قانونگذاری خود انتخاب شد و بیشتر ایالتتعیین می

 کردند و مجمع گزینندگان ایالتی دخالتی در این امر نداشت.می

 انتخابات مجلس نمایندگان

 

 آمریکا نمایندگان مجلس در حزبی توازن از جدولی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B3%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B3%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%85_%D9%87%D9%81%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%85_%D9%87%D9%81%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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کرسی به مدت دو سال های تکعضو دارد که در ایالت 11۱مجلس نمایندگان آمریکا 

س شنبه پشوند. انتخابات این مجلس هر دو سال یک بار در نخستین روز سهانتخاب می

ر د ایدورهانتخابات میان شود. امکان برگزاریهای زوج برگزار میاز روز اول نوامبر در سال

خابات مجلس نمایندگان به صورت مرگ یا استعفای یک نماینده وجود دارد. انت

واشینگتن،  از نمایندگان ناظر شود.حوزۀ انتخابیه برگزار می 11۱در  نفرینخست شکل

ر جزای و پورتوریکو ،شمالیجزایر ماریانای  ،گوآم ،ساموآی آمریکا هایو سرزمین دی.سی.

 شوند.نیز انتخاب می ویرجین آمریکا

ات انتخاب برگزاری انتخابات این مجلس به صورت هر دو سال یک بار باعث تقارن آن با

شود. نمایندۀ ناظر پورتوریکو که جمهور مییا در میانۀ دورۀ یک رئیس ریاست جمهوری

ر شود هشناخته می جمهور در پورتوریکونمایندۀ عالی رئیس به صورت رسمی با عنوان

 یابد.جمهور تغییر میچهار سال یک بار با انتخابات رئیس

گیری حزبی دارند، ها غالباا جهتها در ایالتهای بازطراحی بخشاز آنجا که کمیسیون

نفع نمایندگان حزب باشند. در طول چند شوند که به ها معموالا نوعی طراحی میبخش

دهۀ اخیر روند رو به افزایشی بین نمایندگان وجود داشته تا دست باالیی در مجلس 

هایی که پس از هر به بعد شمار کرسی 2991انتخابات  نمایندگان داشته باشند و از

است. به اند به طرز غیرمعمولی کم شدهانتخابات تغییر یافته

از  ٪25های انتخابیه( در آمریکا کمتر از )دستکاری محدودۀ حوزه بندیکژحوزه دلیل

 ٪95شوند. بیش از های مجلس نمایندگان در هر دوره به رقابت واقعی گذاشته میکرسی

وند. شاعضای این مجلس هر دو سال به خاطر نبود رقابت انتخاباتی بار دیگر انتخاب می

های قدیمی انتخابات سنا و همچنین مجامع بندیها در کنار تقسیماین دستکاری

گزینندگان باعث شده تا میان درصد واقعی حمایت مردم از احزاب سیاسی با میزان 

 اختالف وجود داشته باشد. حضور این احزاب در مجلسین آمریکا

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86%D8%8C_%D8%AF%DB%8C.%D8%B3%DB%8C.
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86%D8%8C_%D8%AF%DB%8C.%D8%B3%DB%8C.
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86%D8%8C_%D8%AF%DB%8C.%D8%B3%DB%8C.
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A2%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A2%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%A2%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%A2%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7_(%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B4)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DA%98%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
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 انتخابات ایالتی

، شوندکنترل می مجلس هر ایالت قوانین ایالتی و قانون اساسی هر ایالت که توسط

کنند. در سطح ایالتی مقامات ت را در سطوح ایالتی و محلی تنظیم و اجرا میانتخابا

طور شوند. از آن جا که اصل تفکیک قوا در سطوح ایالتی و فدرال بهبسیاری انتخاب می

ب ( جداگانه انتخافرماندارگذاری و قوۀ مجریه )شود، مجلس قانونیکسان اجرا می

وند. شطور جداگانه یا با هم انتخاب میها در هر ایالت بهآن معاونین گردند. فرمانداران ومی

یر جزا و پورتوریکو ،جزایر ماریانای شمالی ،گوآم ،ساموآی آمریکا هایفرمانداران سرزمین

یر وز و دادستان کلهای اجرایی مانندنیز انتخابی هستند. سمت ویرجین ایاالت متحده

ذاری گنتخابی هستند. همچنین تمام اعضای مجالس قانونها انیز در برخی از ایالت ایالت

 های عالی ایالتیها، اعضای دیوانهای قضایی نیز انتخابی هستند. در برخی ایالتو حوزه

شوند. پیشنهاد اصالح قانون اساسی نیز در و دیگر اعضای قضایی ایالتی هم انتخاب می

 شود.پرسی گذاشته میها به همهبرخی ایالت

ها انتخابات ها و تسهیل در اجرای انتخابات، در بسیاری از ایالتظور کاهش هزینهبه من

ای برگزار دورههای میانجمهوری یا انتخاباتزمان با انتخابات ریاستایالتی و محلی هم

های فرد )که انتخابات فدرال ها نیز انتخابات خود را در سالشوند. شمار کمی از ایالتمی

 کنند.ندارد( برگزار می ها وجوددر آن

 انتخابات محلی

مقننه با انتخابات تعیین و شهرها به ویژه در قوۀ  هاشهرستان هایدر سطح محلی، مقام

های اجرایی یا قضایی در آمریکا از شهرستان تا شهرستان شوند. انتخابی بودن سمتمی

های محلی که توسط دیگر و از شهر تا شهر دیگر متفاوت است. چند نمونه از سمت

در سطح شهرستان و شهرداران و اعضای  کالنترها شوند عبارتند ازانتخابات برگزیده می

های ایالتی های محلی نیز مانند انتخابهای مدارس در سطح شهرها. انتخاباتانجمن

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C_(%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C_(%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1_(%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1_(%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1_(%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1_(%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A2%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A2%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%A2%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%A2%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA_(%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA_(%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA_(%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA_(%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1
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هایی که انتخابات ای یا در سالدورهجمهوری، انتخابات میانزمان با انتخابات ریاستهم

 شوند.نیست برگزار می فدرال

 

 آمریکا انتخاباتی نظام هایویژگی

  نظام حزبی

دهند. مردم آمریکا به جای این که به احزاب رأی بدهند به نامزدهای مشخص رأی می

گذار پدران بنیان اند.هیچ گاه احزاب مورد اشاره قرار نگرفته قانون اساسی آمریکا در

هنگام نگارش قانون اساسی این کشور  جیمز مدیسون و الکساندر همیلتون مانند آمریکا

جرج  کردند. همچنینهای سیاسی زمان خود حمایت نمیبندیاز دسته

ند هیچ واش، همجمهور این کشور هنگام انتخابات یا دورۀ تصدینخستین رئیس واشنگتن

حزب سیاسی نبود. از این گذشته وی امیدوار بود تا احزاب سیاسی در آمریکا هیچ گاه 

ترسید که باعث کشمکش و ایستایی شوند. با این حال نخستین نگیرند زیرا میشکل 

انش شنیده شد و در آمریکا از درون حلقۀ نزدیک مشاور نظام دوحزبی های ایجادزمزمه

 همیلتون و مدیسون در نهایت رهبران مرکزی نظام حزبی این کشور شدند.

خواهند از طریق آن وارد انتخابات توانند حزبی را که میدر نتیجه، نامزدها شخصاا می

ماند تا این که یک طرف میبی انتخابات مقدماتی شوند را برگزینند. ساختار حزب در

شود )این مسئله فقط نامزد انتخاب شود. مرامنامۀ حزب بر اساس نامزد جدید نوشته می

ای نوشته ها هیچ مرامنامهر دیگر انتخاباتجمهوری است و دمربوط به انتخابات ریاست

شود.( هر نامزدی، اردوی تبلیغاتی و سازمان گردآوری پول مخصوص به خود را دارد. نمی

یت ها مسئولشوند. ایالتها سازماندهی میانتخابات مقدماتی در احزاب اصلی توسط ایالت

عیت باعث شده دهندگان را نیز به عهده دارند )این وضثبت گرایش حزبی رأی

را  دهندۀ تبلیغاتیتر شود(. با این وضعیت، حزب تنها نقش سازمانآسان بندیکژحوزه تا

 رد.برای انتخابات اصلی به عهده دا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%B2%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%B2%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DA%98%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C


 حزب همدلی مردم تهران )همت(
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ها در آمریکا تبدیل به صحنۀ غیررسمی برای رقابت ملی بین با این حال غالب انتخابات

های )دنباله Presidential Coattailsشوند. اصطالح احزاب سیاسی می

جمهوری در آمریکا غالباا حامیان جمهور( ناظر به این وضع است که نامزد ریاستریاست

ها رأی دهند و به نفع حزب وی برای احراز سایر پست آورد تا بعدااخود را به صحنه می

جمهور، بیشتر اعضای کنگره از میان طرفداران در نتیجه معموالا پس از انتخاب یک رئیس

دوره به عنوان های میانشوند. از سوی دیگر گاهی اوقات انتخاباتحزب وی انتخاب می

 طور سنتیشود. بهی تلقی میجمهور و حزب وپرسی در مورد نوع عملکرد رئیسیک همه

دهد. شاید یکی های بیشتری را از دست میدوره کرسیهای میانحزب حاکم در انتخابات

جمهور از زمان انتخابات باشد؛ شاید هم دلیل آن این از دالیل آن کاهش محبوبیت رئیس

ات ابجمهور، حامیان وی را تشویق به رأی دادن به وی در انتخباشد که محبوبیت رئیس

جمهوری کرده اما همان حامیان با در نظر گرفتن این نکته که او در دور بعد اجازۀ ریاست

 کنند.های دیگر پیدا نمیای به شرکت در انتخاباتحضور ندارد، عالقه

 شوندگانشرایط انتخاب

 Ballot« )اجازۀ حضور در برگ رأی»شوندگان که در آمریکا به آن شرایط انتخاب

access )شوند. بنابر بخش چهارم از اصل گویند توسط قوانین هر ایالت مشخص میمی

درال های فیکم قانون اساسی آمریکا، اجازۀ تعیین زمان، مکان و شیوۀ برگزاری انتخابات

ها شود مگر آن که کنگره چیز دیگری تصویب نماید. در برخی از ایالتها داده میبه ایالت

توان از شیوۀ نگارش به جای انتخاب اسم استفاده یالتی میهای خاص او تنها برای پست

کرد؛ یعنی امکان افزودن نام کسی که طبق قانون نامش در فهرست برگۀ رأی نیامده 

 شدن فرد مورد نظر بسیار بعید خواهد بود.وجود دارد. در این روش احتمال برنده
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 تأمین مالی تبلیغات

 ترین مسائل در عرصۀ سیاستشه یکی از جنجالیتأمین مالی تبلیغات انتخاباتی همی

هایی که علیه مخارج تبلیغاتی اعمال است. گاهی اوقات نامزدها، محدودیتآمریکا بوده

 ( مورد انتقادمتمم نخست قانون اساسی) اصل آزادی بیان شوند را با عنوان تخطی ازمی

ها به نامزدها شائبۀ خی از افراد و شرکتهای نجومی بردهند. از سوی دیگر کمکقرار می

انگیزاند. فساد را تقویت کرده و فریاد افرادی را که به دنبال برابری سیاسی هستند بر می

ها هستند. نخستین ترین منابع خصوصی تأمین مالی نامزدها، افراد و سازماناصلی

انجام شد اما  2817ها برای تنظیم مقررات مربوط به تأمین مالی تبلیغات در تالش

به تصویب  2975گذاری عمده در این زمینه به منظور اعمال در کل آمریکا تا دهۀ قانون

 نرسید.

و « ختس»توان به دو دستۀ شود را میپولی که به تبلیغات انتخاباتی اختصاص داده می

 ها بهتقسیم کرد. پول سخت پولی است که مستقیماا توسط افراد یا سازمان« نرم»

ود که ششود اما پول نرم به پول فرد یا سازمانی گفته میهای تبلیغاتی داده میینکمپ

 گیرد بلکه در جهت تبلیغ ویمستقیماا در اختیار اردوگاه تبلیغاتی یک نامزد قرار نمی

ها توسط کمپین انتخاباتی شود. این پولهای طرفدار او داده میخرج شده یا به گروه

 ند.شونامزدها مدیریت نمی

های خواهد که منابع کمکاز نامزدها می 2972مصوب  قانون فدرال تبلیغات انتخاباتی

به منظور اعمال  2971های تبلیغات خود را اعالم کنند. این قانون در تبلیغاتی و هزینه

های انتخاباتی مورد اصالح قرار گرفت. این اصالحات شامل یزان کمکمحدودیت بر م

های شخصی شد. محدودیت کمکهای تجاری میها و اتحادیهممنوعیت کمک شرکت

دالر تعیین گردید. تأمین مالی از بخش عمومی برای اولین بار برای انتخابات  2٬555نیز 

شد. همچنین این قانون محدودیت مقدماتی و انتخابات اصلی در این اصالحیه معرفی 

ها قرار داد. محدودیت های کنش سیاسیکمیته دالری برای هر کمپین به ازای ۱٬555

های ها یا اتحادیههای فردی و ممنوعیت کمک مستقیم از سوی شرکتروی کمک

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D9%B1%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%B4_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
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های ها کمکهای کنش سیاسی شد. این کمیتهکارگری باعث افزایش شدید شمار کمیته

یاری د. امروزه بسکننها را به کمپین تبلیغاتی کمک میانتخاباتی را گردآوری کرده و آن

های کنش سیاسی مخصوص به خود را دارند ها کمیتههای کارگری و شرکتاز اتحادیه

، 2971است. اصالحات ها شمارش شدهعدد از این کمیته 1555طور کل بیش از که به

کمیسیون فدرال انتخابات را هم بنیان گذاشت تا قوانین مالی مربوط به تبلیغات را اجرا 

کرد افراد ت دیگری هم در این اصالحات گنجانده شد مثالا کمک یا هزینهکند. مقررا

 خارجی در انتخابات آمریکا ممنوع اعالم شد.
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