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 کایت احزاب در آمریبه فعال ینگاه

 

 
 

 1مصطفی قاسمی
 دهیچک

کا یاالت متحده آمریا یاسینظام س، موجود در جهان یاسیسهای نظام یم بندیدر تقس
 یو دموکرات احزاب خواهجمهوریدو حزب  واقع در. ردیگی میجا یدو حزبهای جزء نظام

ر از دو حزب یالبته به غ. اندهن کشور در دست داشتیهستند که به تناوب قدرت را در ا
را در  یاسیقدرت ساند ز وجود دارند که تا به حال نتوانستهین یاریت بسیمذکور احزاب اقل

 خواهجمهوریمند دو حزب کا تنها شاهد حضور قدرتیلذا جامعه آمر. رندیکا به دست گیآمر
های جناح یز در داخل خود داراین دو حزب نین حال ایدر ع. و دموکرات بوده است

ن احزاب ظاهرا یا. زدیانگ یرا برم یمواقع اختالفات درون حزب یهستند که برخ یمختلف
ن است یت ایاما واقع. کنندمی را نسبت به هم دنبال یمتفاوت یو خارج یداخلهای استیس

را  یو دموکرات اصول ثابت خواهجمهوریهر دو حزب  یاست خارجیکه حداقل در بعد س
نه دو حزب یشیپ، کایاالت متحده آمریدر ا ینظام حزب، در مقاله حاضر. اندهادامه داد
، آنها یداخلهای یعملکرد واقعی و جناح بند، سیا ست خارجی، و دموکرات خواهجمهوری

 .قرارگرفته است یمورد بررس یکا به طور کلیدر آمر ت موجودین احزاب اقلیهمچن
  

، جناح کنگره، موکراتدحزب خواه، جمهوریحزب ، آراء الکترال، حزب ی:دیواژگان کل
 .یمهورجاست یجناح ر

                                                             
 روابط بین المللدانش آموخته کارشناسی ارشد  -1
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 مقدمه 
در ساختار های ژیگاه ویجا، ندیآمی ن حکومت و مردم به شماریاحزاب که واسطه ب

کشور را تحت  یاجتماع -یاسیاز معادالت س یعیوس االت متحده داشته؛ بخشیا یاسیس
 ییبا قدرت و توان باال، یالتیشتر انتخابات فدرال و ایاحزاب؛ در ب. دهندمی ر قراریتأث

مقامات ، کنگره یجمهور و اعضا یرؤسا. گذارندمی ریتأث یاسیبر نظام س، شرکت کرده
را در دست گرفته و در طول  یو قانونگذار ییت اجرایهستند که مسؤول یه حزبیبلند پا

ت و عملکرد یشناخت ماه، جهیدر نت. دهندمی دولت شکل یت خود به اهداف استراتژیفعال
ت دارد و موجب شناخت عملکرد یار اهمیکا بسیژه دو حزب عمده کشور آمریبه و، احزاب

 .شودمی کایاالت متحده آمریدولت ا ییاجراهای تیو فعال یاسیس
و  خواهجمهوریوجود دارد اما تنها دوحزب  یاریاحزاب بس، کایمراالت متحده آیدر ا

افراد و  یبانیل پشتیبه دل. اندهن کشور در دست داشتیرا در ا یاسیقدرت س، دموکرات
گر نقش یاحزاب د، و دموکرات خواهجمهوریدو حزب های پر نفوذ از نامزدهای گروه
و دموکرات  خواهجمهوریلذا احزاب . دکا ندارنیکالن جامعه آمرهای استیدر س یچندان

موفق به  یاست جمهوریهمواره به طور غالب در انتخابات کنگره بخصوص انتخابات ر
 یز بررسین مقاله نیهدف ا. اندهر احزاب را ندادیو مجال حضور سااند کسب قدرت شده

 .و دموکرات خواهد بود خواهجمهوریکا بخصوص دو حزب یاحزاب موجود در آمر
 

 کایاالت متحده آمریدر ا ینظام حزب :خش اولب
مسائل نظرات مشترک  یاست که درباره برخ یمردم ییگردهما، ک حزب در مفهوم عامی

، ادموند برک. مشترک با هم کار کنندهای افتن به هدفیدست  یخواهند برامی دارند و
با  یمنافع مل شبردیاز مردم که به خاطر پ یئتیکند: همی فین تعریرا چن یاسیحزب س

. (343، 1379، عالم) اندهمورد توافق متحد شد یاسیاصول س یکوشش مشترک بر اساس برخ

مانند هدف، گرید است و اهداف یاسیبه دست آوردن قدرت س یاسیاحزاب س یهدف اصل
 است یت تریدر مرتبه کم اهم یاسیاحزاب س یبرا یمسلکهای و مرام یاقتصادهای 

 .(298، 1380، ابوالحمد)

 یاسیاست که در آن احزاب س ین کشوریاالت متحده نخستین که ایرغم ا یعل
ن کشور عمدتا حول ید گفت که انتخابات در این نکته را بایشکل گرفت اما اهای تود

ن یبا توجه به ا. یحزبهای وندیزند تا حول پمی دور یحزبهای ت نامزدیا شخصیکاراکتر 
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کا معتقدند که احزاب روز به روز در حال یآمر یاسین علوم ساز دانشمندا یاریبس، اتیواقع
، هاگر قادر به انجام رسالتینه چندان دور دهای ندیکه در آ یف شدن هستند بطوریضع
و  یاسیح امور سیتداوم و اداره صح، حفظ یالزم خود برا یاسیسهای ف و کارکردیوظا

انگذاران یبن. (Roskin,etal,1998,214) ن بابت نگرانندینخواهند بود و از ا یاجتماع
انبار یر زیجورج واشنگتن بر تاث. مخالف بودند یاسیکا با نهاد احزاب سیآمر یقانون اساس

ز احزاب یکا نیگر رهبران آمرید. ک اشاره کردیدموکراتهای بر کار حکومت یه حزبیروح
 یلیردند اما خح کیتقب یاجتماع، یاسیو ضعف س یشانیرا به عنوان منبع عمده پر یاسیس

. دار شدندیکا پدیاالت متحده آمریدر ا یاسیاحزاب س، یقانون اساس یریزود پس از شکل گ
 یاسیصحنه س. (346، 1379، عالم) داشت یر رسمیغ یکا رشدیدر آمر ین نظام حزبیبنابر ا

است یدر زمان ر یار کوتاهیبسهای ن کشور تا کنون به جز برههیس ایکا از زمان تأسیآمر
در واقع . ان دو حزب بزرگ بوده استیهمواره شاهد رقابت م، جورج واشنگتن یهورجم
ب یها با مخالفان خود بر سر تصوستینهاده شد که فدرال یدر زمان یستم دو حزبیس یبنا

کا یدر آمر یستم دو حزبیجاد سیگر عوامل ایاز د. کا جدال داشتندیآمر یقانون اساس
کا یدر آمر یگوناگون افکار عمومهای ب موجب شد قطبن انقالیا. بود« انقالب فرانسه»

کا به دو گروه یم جامعه آمریانقالب فرانسه موجب تقس. کنند یریدر رابطه با آن موضع گ
ان هواداران سلطنت و هواداران یمهای انقالب فرانسه را مبارز، گروه نخست. بزرگ شد

ن یا. کردندمی ریتعب یدموکراسان حکومت مطلقه و یو م یان اسارت و آزادیم، یجمهور
ر نام ییدموکرات شدند که بعدها به حزب دموکرات تغ - خواهجمهوریگروه موسس حزب 

ان خدا نشناس و یم، ان آرامش و هرج و مرجیگروه دوم انقالب فرانسه را کشمکش م. داد
ستند که ویپها ستین گروه به حزب فدرالیا. گرفتندمی ان فقر و ثروتمند در نظریم، مذهب

 .(73، 1355، آل مذکور) د آمده استیپد یامروز خواهجمهوریاز آن حزب 

، کنندمی کا نگاهیاالت متحده آمریرون به جامعه ایکه از ب یاسیاز ناظران س یاریبس
و دموکرات بر  خواهجمهوریاالت متحده تنها دو حزب یکنند که در امی ن تصوریچن

ه قرار یار کوچکتر در حاشیکنند و چند حزب بسیی میکشور حکمفرما یاسیشئونات س
کا یآمر. موجود را نشان دهد یاسیسهای تیتواند تمام واقعنمی ن نوع نگاهیکن ایل. دارند
می گر چهار حزب بر آن حکومتید یاست و از سو یک نظام پنجاه حزبی یدارا ییاز سو

نظام . گردانندمی خودان یگر تنها دو حزب قدرت را دست به دست میکنند و از نظر د
 .دارد یبا نظام حزب یکا ارتباط تنگاتنگیاالت متحده آمریدر ا یانتخابات

 یپنجاه حزب ستمیس -1



 

 

 

 

ت
اس

سی
 و 

ین
د

   
ه 

ار
شم

ـ 
م 

سو
ل 

سا
10  

ـ 
ن

ستا
زم

 
13

85
 

114 

 

1

14 

و  یاجتماع، یاسیالت در امور سیل شده که هر ایالت تشکیا 50کا از یاالت متحده آمریا
است یسر ینظ یقت به استثناء مواردیدر حق. دارد یعیخود استقالل عمل وس یاقتصاد
ک یالت به منزله یهر ا، یعالهای ل دادگاهیضرب و چاپ پول و تشک، ارتش، یخارج

ل ین دلیبه هم. باشدمی خاص خود یاجتماعهای نهاد یکند و دارامی کشور مستقل عمل
به طور اخص متشکل و جدا ها ان و دموکراتخواهجمهوریبه طور اعم و  یاسیاحزاب س

و دموکرات در  خواهجمهوریاحزاب ، الت هایگر به تعداد اید به عبارت. گر هستندیکدیاز 
به . ز دارندیگر اختالف نظر نیکدیاز مواقع با  یکا وجود دارد که در برخیاالت متحده آمریا

ا یو ها التیا خواهجمهوریان احزاب یم یهماهنگ یبرا یملهای تهیل وجود کمین دلیهم
 .ابدیمی مختلف ضرورتهای التیاهای دموکرات

های ا دموکراتیان و خواهجمهوریشکل گرفته که های ز به گونین یساختار حزب
ن احزاب با دارا بودن یا. دهندمی لیرا تشکهای حزب مستقل و جداگان، التیا

 الت عملیآن ا یو فرهنگ یاجتماع، یاسیط خاص سیمتناسب با شرا یساختارکامل حزب
ان تگزاس با خواهجمهوری یا حقوقیو  یاقتصاد، یعدگاه اجتمایچه بسا د. ندینمامی

ک وحدت نظر یبه  یابیز دستیل نین دلیا متفاوت باشد و به همیفرنیان کالخواهجمهوری
 .(http://fa. wikipedia. org/wiki) سازدمی را در سطح فدرال دشوار یینها

 یبه خوب یالتیان احزاب این اختالف نظرات میا یالتیو ا یان انتخابات محلیدر جر
تحت  یانتخاباتهای شعار، یالتیکه در انتخابات فرمانداران و مجالس ا شود چرامی انینما
ر یاما در سطوح باالتر نظ. ردیگمی قرار یو نژاد ییایجغراف، یر مسائل منطقه ایتأث

های دگاهیاز دهای بخش عمد یالتیاحزاب ا، ا کنگره فدرالیو  یاست جمهوریانتخابات ر
 یون ملیل کنوانسیتشک. ندینمامی ات توافقیخود را به کنار گذاشته و بر سر کل یدفر

رد یگمی ن جهت صورتیز بدیدر تابستان سال انتخابات نها ان و دموکراتخواهجمهوری
الت اجماع حاصل یا 50ا دموکرات یو  خواهجمهوریاحزاب  یتا در روند مبارزات انتخابات

توافق  یاست جمهوریصوص انتخابات سرنوشت ساز و مهم رقت تنها در خیدر حق. شود
ن جا یاز هم. رندیگمی به خود یالتیو فرا ا یشود و احزاب چهره ملمی کدست حاصلی

 یته ملیکم»و  «هادموکرات یته ملیکم»دو حزب عمده به  یعلت نام گذار
ن انتخابات کا در زمایاالت متحده آمریقت در ایدر حق. شودمی مشخص «انخواهجمهوری

فعال شده و رفتار ها ان و دموکراتخواهجمهوری یملهای تهیکم، یاست جمهوریر
وحدت در ، یاست جمهوریان انتخابات ریپس از پا. دهندمی از خود نشان یکدست حزبی

 50حزب دموکرات و  50گر یکبار دیدهد و می ت خود را از دستیموضوع یسطح مل
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شعبات ، الت هایاز ا یز در برخیا حزب کوچکتر که آنان ندر کنار دهه خواهجمهوریحزب 
 .(230، 1382، ابوالفتح) رندیگ یخود را ازسرم یاسیسهای تیفعال، دارند یالتیا

 س جمهور و کنگرهیاحزاب رئ -2
ستم یاز س یگرینوع د، است یالتیانگر وجود احزاب ایکه ب یحزب 50ستم یعالوه بر س

د در سطح فدرال و یجد یم بندین تقسیا. است ییشناسااالت متحده قابل یدر ا یحزب
 یاست جمهوریان انتخابات ریپس از پا. ابدیی میتجل یه و قوه قانونگذاریان قوه مجریم

هر دو حزب . شودمی ن دو نهاد مهم آغازیاحزاب در ا یاسیش سیآرا، ا کنگرهیو 
ن یه از مجموع اهستند ک یجناح داخل2 یقت دارایو دموکرات در حق خواهجمهوری

 .دیآمی به وجود یحزب4ستم یک سی، حزب2
و جناح کنگره  یاست جمهوریجناح ر یداراها ان و هم دموکراتخواهجمهوریهم 

ا کنگره یو  یاست جمهوریرهای استیل آنان را به سیش و تمایزان گرایهستند که م
نمود ، ت داردد را در دسیکه کنترل کاخ سف یحزب یت براین وضعیا. دهدمی نشان

، د تسلط داشته باشندیان بر کاخ سفخواهجمهوریبه عنوان مثال اگر . کندمی دایپ یشتریب
کند می س جمهور اختالف بروزیت از رئیکنگره بر سر حما خواهجمهوریندگان یان نمایم

توان گفت می لین دلیبه هم. گرددمی ن حزبیموجب بروز دو جناح عمده درا تایو نها
، یاست جمهوریان رخواهجمهوریرد: یگمی ان چهار حزب صورتیم یاسیس رقابت

 .کنگرههای و دموکرات یاست جمهوریرهای دموکرات، ان کنگرهخواهجمهوری
و  یالتیکنگره همواره از منافع فدرال در مقابل منافع ا یاست جمهوریجناح ر

س جمهور یرئهای به طرح داخل کنگرههای یریگ یرأ کند و دری میجانبدارهای منطق
را پشت سرخود دارد  یو صنعت ین گروه عمدتاً آراء مناطق شهریا. دهدمی مثبت یرأ

ر یکوچک تحت تاثهای و شهر ییآراء کمتر از مناطق روستا، بزرگهای چراکه در شهر
نان یندگان با اطمیل نماین دلیبه هم. ردیگمی قرار یو نژادهای منطق، ییایمسائل جغراف

س جمهور و بعضاً در تضاد با مناطقِ یدر قبال جلب مجدد آراء به نفع رئ یشتریب
شتر یاز به آراء الکترال بیل نیز به دلیس جمهور نیرئ، درمقابل. کنندمی عملهای منطق

 ؛ت داردیبزرگ و مراکز پر جمعهای به شهر یشتریتوجه ب یاست جمهوریانتخابات ر یبرا
در  یشتریر بیت از تاثیکم جمع ییسه با مناطق روستایر مقان بخش از کشور دیچرا که ا

  برخوردار است یاست جمهوریدر انتخابات ر یا حزب ویس جمهور و یرئ یروزیروند پ
(http://fa.wikipedia.org/wiki). 

را مورد توجه های و منطق یمسائل محل یاست جمهوریجناح کنگره بر خالف جناح ر
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ت و یات دهندگانِ مناطق کم جمعیان و مالیروستائ، ورزاندهد و ازمنافع کشا یقرارم
شتر دولت به یخواهان توجه ب، ندگانین دسته از نمایا. کندی میکوچک طرفدارهای شهر

ندگان و یان خواسته نمایم ین جهت تعارضاتیهستند و از اهای و منطق یمسائل داخل
 .کندمی س جمهور بروزیرئ

خالف ، ک حزبیبارها جناح کنگره ی ، در کنگره یریگ یان مذاکرات و رایدر جر
چه بسا جناح  یو حتاند کرده یریم گیا بالعکس تصمیو  یاست جمهورینظر جناح ر

انضباط . س جمهور را متوقف ساخته استیرئهای ب متحد شده و برنامهیکنگره با حزب رق
در . کرده است رمنتظره کمکیغهای ن ائتالفیت چنیکا به تقویف داخل احزاب آمریضع
شود و نمی دهید یانضباط حزب، شودمی دهیآن گونه که در اروپا د کایقت در احزاب آمریحق

ندگان کنگره یآراء دو سوم نما. ردیم بگیحزب تصم یتواند خالف نظر رسممی ندهیک نمای
ندگان یاز نما یافتد که بخشمی اتفاق یس جمهور همواره زمانیرئهای ابطال وتو یبرا

ی ب رأیکنند و به مواضع حزب رقمی عمل یبر خالف نظر و، رس جمهویحزب رئ عضو
 .دهندمی

نکته یا، ک حزب قابل مشاهده استتی یان دوجناح داخلیکه در رقابت م یگرینکته د
ان جناح کنگره یز مین یاست جمهوریان انتخابات رینامزد حزب در جر یعمدتاً بر سرمعرف

ز نشان داده است کته ین یخیتجربه تار. کندمی بروز اختالف نظر یس جمهوریو جناح رئ
س جمهور یک معاون رئیس جمهور موفق شده تا نامزد خود را که یجناح رئ، در اکثر مواقع

نتدگان یکته نما یدر حال. دیحزب مطرح نما ییبه عنوان نامزد نها، ا فرماندار بوده استیو 
برختوردار  یاستت جمهتوریزد رشدن به عنوان نتام یمعرف یبرا یکنگره از شانس کمتر

کستون توانستتند بتا پشتتوانه یچارد نیو ر یگذشته تنها جان اف کندهای درسال. هستند
 ختواهجمهوریخود در احزاب دمتوکرات و  یبه عنوان سناتور بر رقبا، یاسیسهای تیفعال

 نتتتدید نقتتتل مکتتتان نمایفتتتائق آمتتتده و از ستتتاختمان کنگتتتره بتتته کتتتاخ ستتتف
(http://fa.wikipedia.org/wiki). 

 یحکومت دو حزب -3
دو حزب قدرتمند و گسترده دموکرات و ، کایاالت متحده آمریامروز ا یاسیدر صحنه س

ه یژه در قوه مجریقدرت را به وهای حضور دارند که به شکل متناوب و دور خواهجمهوری
 یصادو اقت یاجتماع، یاسیسهای یژگیو یک داراین دو حزب هر یا. رندیگمی به دست

 .کا را به خود جلب کنندیاز مردم آمر ینظر مثبت بخشاند خاص خود هستند که توانسته
ل به یرغم م یکا علیسبب شده است تا جامعه آمر یمهورجاست یانتخابات ر
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حول دو محور مشخص  یاجتماعهای شده و تمام گروه یقطب، یزیگرو مرکز ییاگرتکثر
قدرت داخل شده و  ینتواند در باز یچ حزب سومیا هده باعث شده تین پدیا. حلقه بزنند

چ گاه یط واضح است که هین شرایدر ا. د بفرستدیرا به کاخ سف یس جمهوریت رئیدر نها
 یتواند از شانسنمی، ر از دو حزب حاکم استیگر به غید یا نامزد احزابیکه منفرد  ینامزد

را های قابل مالحظ یمردم یآرااگر بتواند  یحت، س جمهور شدن برخوردار گرددیرئ یبرا
 یاست جمهوریمنفرد و احزاب ثالث در انتخابات رهای ت نامزدیعدم موفق. گرد آورد

های التیا ین داخلیز دو حزب حاکم و قوانیانحصار آم یخیت تاریاز وضع یناش، کایآمر
ر از دو حزب یغ یانتخاباتهای بر سر راه نامزدهای گانه بوده که مانع عمد 50

 .(67، 1383، یطبا طبائ) باشدمی و دموکرات خواهجمهوری

س یتأسهای ن روزیاز نخست. ز داردین کشور نیمردم ا یاسیس یشه در زندگین امر ریا 
است یدر انتخابات ر، زده گانهیاالت سیمختلف اهای گروه افراد و، کایاالت متحده آمریا

دا یپ یثروتمند یان مالیک حامیهر  یل دادند و برایدو حزب قدرتمند تشک یجمهور
ب به توسعه و گسترش نفوذ خود و به چنگ یدو رق، زین یدر طول دو قرن بعد. کردند

اکنون . مشغول شدند یستم دو حزبیم سیقدرت پرداختند و به تحکهای آوردن ابزار
است که نه تنها از های ودموکرات به گون خواهجمهوریک از دو حزب یت هر یموقع

دهند حزب نمی اجازه یبلکه حت، آورندمی به عمل یریجلوگ یگریبر د یکیلق تسلط مط
ر یسال اخ 150ر احزاب سوم در یچشمگ یناکام. کشور شود یاسیوارد منازعات س یسوم
در انحصار دو حزب  صرفا یاست جمهوریت از آن دارد که رقابت خشن انتخابات ریحکا

دو حزب در راه کسب قدرت و  یداخلهای ه جناحشود کمی ز سببین امر نیقرار دارد و هم
 .ابندیرا کنار گذاشته و به وحدت نظر دست  ید اختالفات درونیبه کاخ سف یابیراه

ژه اگر انتخابات یان انتخابات کنگره به ویدرجر، یاست جمهوریاما بر خالف انتخابات ر
، ردینا صورت گندگان و سیندگان مجلس نمایانتخاب نما یصرفاً براهای ان دوریم

دهنده به  یراهای ن هنگام عمدتاً بلوکیدر ا. شودمی خارج یستم دو حزبیاز سها رقابت
ن نظام یگزیجا ینظام تک حزبها التیاز ا یاریکنند و در بسمی نقش یفایا، احزاب یجا

، که حزب دموکرات یجنوبهای التین امر اغلب در ایا. شودی میا چند حزبیو  یدو حزب
ان قدرت رقابت با خواهجمهوریکند چراکه می بروز، دارد یباً مطلقیت تقریکمحا

 .(234، 1382، ابوالفتح) را ندارندها دموکرات

رفتار دو ، یاست جمهوریر یکه به استثناء دوران مبارزات انتخاباتهای تنها مرحل
مجالس های تهیکم یندگان و رؤسایمجلس نما یانتخاب سخنگو، کندمی بروز یحزب
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دو حزب  یدر ادامه به معرف. کندی میرا قطب یاسیس یگر فضایک بار دیکنگره است که 
 .میپردازمی خواهجمهوریحزب دموکرت و  یعنیکا یعمده آمر

 

 کایاحزاب آمر یبخش دوم: معرف

 کایاالت متحده آمریحزب دموکرات ا -1
کشور است که به همراه ن یاز دو حزب بزرگ ا یکیکا یاالت متحده آمریحزب دموکرات ا

 .ن کشور در دست داردیکا حکومت را در ایاالت متحده آمریا خواهجمهوریحزب 

  خچه ی حزب دموکراتیتار -الف
ن حزب ینه ی ایشیپ. کاستیاالت متحده آمریرومند ایاز دوحزب ن یکی، حزب دموکرات

 حزب. جدهم داردیدر اواخر قرن ه« دموکرات -خواهجمهوری»شه در حزبیر
میالدی  1793در سال « ستیحزب فدرال»دموکرات به عنوان مخالف  - خواهجمهوری

، ست هایدئالیس شد که مرکب از ایتأس «سونیمز مدیج»و « توماس جفرسون»توسط 
دموکرات نهاده شد تا  خواهجمهوریاز آن رو ، نام اصلی حزب. ان بودیو ناراضها کالیراد

وجود داشت ها ستیان فدرالیکه در مهای نت طلبانالت سلطیخصلت حزب را در برابر تما
دند تا یناممی «خواهجمهوری»هواداران حزب خود را . (42، 1346، بارکر) نشان دهد

ز به عنوان یپسوند دموکرات ن. خود را از انقالب فرانسه اعالم دارند یبانیت و پشتیحما
ت ین حزب خواستار محدودیا .به نام حزب افزوده شده بود یبودن و دموکراس ینماد مردم

آندرو »دن یبا به قدرت رس. بود یفردهای یقدرت حکومت فدرال به منظور حفظ آزاد
حزب » یو با نام رسم از نام حزب حذف خواهجمهوریپسوند ، م. 1828در سال « جکسون
ان یشتر از مین حزب بیهواداران ا. ت ادامه دادیکا به فعالیآمر یاسیدر صحنه س« دموکرات

بودند که به خاطر آرمان  ین و طبقه متوسط شهریخرده مالک، کشاورزان خرده پا
 .ن حزب شده بودندیجذب ا، جفرسون «یمشارکت یدموکراس»

، ر نام حزب به دموکراتییدن جکسون و تغیهمزمان با به قدرت رس، 1828در سال 
ختلف گسترش ان طبقات و اقشار میگاه حزب در میده شد و پایبه حزب دمهای روح تاز

متولد شده بود به  ییر روستایک خانواده فقینکه جکسون در جنوب و در یل ایبه دل. افتی
 .شدی میفقرا در دولت تلقهای بازتاب خواسته یبود و صدا یفردهای یشدت مدافع آزاد

دا ینفوذ پ یو جنوب غرب یجنوبهای التیج در ایاز همان زمان حزب دموکرات به تدر
ج با منافع یافت و منافع آن به تدریجنوب  یان اهالیدر م یعیوس یاه اجتماعگیکرد و پا
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های سال یکا در طیآمر یدر جنگ داخل. گره خورد یپنبه و برده دارهای ن کشتزاریمالک
که حزب  خواهجمهوریهواداران حزب دموکرات از هواداران حزب  1861 -1865

در جنوب برده . شکست خوردند، بود یسواحل شمال شرق یبازرگان -یصنعتهای التیا
محافظه کار به  یجامعه کشاورز یشده داد اما نوع یخود را به کشت سهم بند یجا یدار

ت یدور نگه داشتن جمع یبراهای سرسختانهای ن گروه کوششیسلطه خود ادامه داد و ا
 یجنوبهای التیا. به عمل آورد یاسیاز مشارکت در امور سها التین ایاهپوست ایم سیعظ

برال یر لیمحافظه کار و غ یندگیحزب دموکرات شد و سناتورها و نما یبرا یدژ مستحکم
ن یب یو اجتماع یرات اقتصادیین تغیبزرگتر یساحل شمال شرقهای التیدر ا. دیبرگز
ون مهاجر یلیم یک به سین امر به مدد ورود نزدیحاصل شد و ا 1865 -1920های سال

، یخداورد) وستیبه وقوع پ ینیرشد شتاب آلود صنعت و شهرنشهمزمان با ، به کشور
1383 ،27). 

، هاییایتالیا، هایلهستان، هایرلندیتازه وارد شامل اهای ن گروهیحزب دموکرات ا
رومند یگاه نیب موفق شد پاین ترتیان را به خود جلب کرد و به ایهودیو ها کیکاتول

های ن روزولت در سالیبا انتخاب فرانکل ن امریا. برقرار کند« شمال»در های تاز
شبرد طرح ین دوران حزب دموکرات با پیدر ا. ت شدیتقو 1930دهه « بزرگ رکود»

م اقتصاد کشور و کم کردن یبه ترم« نیبرنامه نو»به نام ، گرانه خودو مداخله یاصالح
 .افتاده و کم در آمد پرداخت یاز هستهای گروههای یمصائب و درماندگ

حزب به ارمغان آورد که  یبرا یگسترده و متنوع یبانین برنامه چنان پشتیا یااجر
 و شش سال یبرتر در کنگره مبدل شدند و در طول س یاسیدموکراتها به حزب س

کا را به خود اختصاص یآمر یاست جمهوریست و هشت سال مقام ری( ب1933 -1968)
ل شد و دموکراتها به یکا تبدیسلط در آمرم یاسیشه سیسم به اندیبرالیل، ن دورهیدر ا. دادند

های ان گروهیم یبزرگهای افتند که توانستند ائتالفیدست  یچنان مهارت و خبرگ
ب کنند تا به یرا ترغ یکارگرهای هید آورند و رهبران اتحادیپد یو نژاد یو قوم یکارگر

 .دهند ینفع آنها رأ
همواره اختالف . وده استکپارچه نبیهمگن و  یچ گاه واحدیحزب دموکرات ه

. خوردمی در آن به چشم یکیدئولوژیو اهای بزرگ بر اساس مسائل منطقهای نظر
بروز  یشمال شرقهای برالیان محافظه کاران جنوب و لین اختالفات میاترین یاساس

 یرهبر یشمالهای که دموکرات 1960ن جناحها در دهه یان ایشکاف م. کرده است
می فشار یدر مورد حقوق فرد یانجام اصالحات یبه دست داشتند و براحکومت فدرال را 



 

 

 

 

ت
اس

سی
 و 

ین
د

   
ه 

ار
شم

ـ 
م 

سو
ل 

سا
10  

ـ 
ن

ستا
زم

 
13

85
 

120 

 

1

20 

د پوستان و دادن یاهان از سفیس ییآنها خواهان عدم جدا. رتر شدیگآوردند چشم
 یاست جمهورین امر در طول دوره ریا. اهپوستان بودندیبه س یبرابر و حق رأهای فرصت

 یسنتهای و دموکرات یشمالهای ان دموکراتیم یدیه اختالف شدیو جانسون ما یکند
 .(28، 1383، یخداورد) االت جنوب شدیو نژاد پرست ا

دند و یحزب دموکرات دست کشهای نامزد یبانیاز پشت یجنوبهای التید پوستان ایسف
ن یا. دادند یس جمهور رأیه رئیعل یآن در کنگره در مورد مسائل اجتماع یاز اعضا یاریبس

جناح »آن  یو شاخه شمال« جناح کنگره»حزب دموکرات  یبامر سبب شد تا شاخه جنو
نده یفزا یهمزمان با سرخوردگ، 1960آخر دهه های در سال. ردینام بگ «یاست جمهوریر
گوناگون حزب های اختالف جناح، تنامیکا در ویآمر یاز مداخله نظام یشمالهای برالیل

در . دیز از هم پاشین یخارج استیدموکرات چنان شدت گرفت که اتفاق آراء در مورد س
 یگاه مردمیحزب و گسترش پا یک کردن ساختار سازمانیجه کوشش در جهت دموکراتینت

، 1976در انتخابات  یروزیبا پ، پس از نزول حزب تا اواسط دهه هفتاد. آن الزم شناخته شد
 ز مستحکمیخود را نهای گاهیپا، یساختار یحزب دموکرات تالش نمود تا ضمن بازساز

ت بحران موجب یرید کارتر در مدیران و ضعف شدیدر ا یریاما بحران گروگان گ. دینما
 12رفته و به مدت یشکست را پذ، ش از آنیک دهه پید تا حزب دموکرات همانند یگرد
 .(5، 1369، شربی دار) ان واگذار کندخواهجمهوریرا به  یاست جمهوریمقام ر، سال

نه یز در زمیت آمیو اقدامات موفق 1992ابات سالنتون در انتخیل کلیب یروزیبا پ
سه یروزولت مقا «نیبرنامه نو»توان با می تسامح یکه با اندک یو رفاه یمسائل اقتصاد

ن حال در آغاز هزاره سوم و انتخابات یدر ع. دیوآن را دهه ی حزب دموکرات نام، کرد
 .کردند یخال خواهجمهوریحزب  یعنیب خود یدان را به نفع رقیم 2004و  2001سال 

های از گروه ین جدایل شده است و ایجناح بزرگ تشک حزب دموکرات از چند
 .آورندمی سر بر، است که هنگام بروز مسائل مختلف یکوچک

 یداخل یجناح بند -ب

 ك چپیال دموکراتیجناح سوس -1
 یاسیس یالگو. دهدمی لیه سمت چپ حزب دموکرات را تشکیال یمنته، ن جناحیا

ک چپ حزب یال دموکراتیسوس. است ییست اروپایالیاحزاب سوس، ن جناحیران ارهب
شتر بر برنامهید بیو تاکها اتیش مالیافزا، دولت ینقش بهتر برا یفایدموکرات خواهان ا

الت یژه ایبه و، یو شمال غرب یشمال شرقهای التیا. است یو رفاه یاجتماعهای 
نده ینما یباربارا ل. شودمی موکرات محسوبجناح چپ حزب د یگاه اصلیواشنگتن پا
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حزب  2004سال  یدر انتخابات درون حزب یب جان کریرق، چینیس کوسیمجلس و دن
ک چپ حزب دموکرات یال دموکراتیجناح سوسهای چهرهترین از جمله شاخص، دموکرات
 .ن جناح استیا یشرو و محفل اصلیپ، کنگره یانجمن حزب. ندیآمی به شمار

 یسنتهای رالبیل -2
ک چپ یال دموکراتیبعد از جناح سوس یسنتهای برالیجناح ل، راست یک گام به سویدر 
. داندمی ندون جانسونیل« جامعه بزرگ»های شهیرو اندین جناح خود را پیا. ردیگمی قرار

 یبر اقتصاد آزاد و محدود شدن نسب یسنتهای برالیل، ال دموکرات هایبرخالف سوس
ت یو تقو یاجتماعهای مهین حال خواهان گسترش بیاما در ع، کنندمی دیلت تاکقدرت دو

اقشار های ازین نیتام یدولت موظف است برا، ن جناحیاز نظر ا. هستند یخدمات درمان
برالیرا جناح لها حزب دموکرات یبدنه اصل. ش دهدیرا افزاها اتیمال، ر و کم درآمدیفق

س مجلس یرئ یپلوس ینانس، نتونیکل یالریناتور هس. دهدمی لیتشک یسنتهای 
 یسنتهای برالیجناح ل، 2004در انتخابات سال ها نامزد دموکرات یندگان و جان کرینما

لقب  یینتون را عصر طالیل کلیساله ب 8ن جناح دوران حکومت یا. کنندی میندگیرا نما
 .داده است

 انهیانه و راست میمهای برالیل -3
برالیک چپ و لیال دموکراتیسوس) ان دو جناح چپیاح به طور مشترک در من دو جنیا

های انه رویم. رندیگمی ( قراریخواهجمهوریسبک  کارانمحافظه) ( و راستیسنتهای 
ها هستند و نه به اندازه راست یه داریمنتقد نظام سرماها حزب دموکرات نه به اندازه چپ
ان ید میانه روها بایاز نظر م. کنندمی تیلت در اقتصاد حمااز اقتصاد آزاد و عدم دخالت دو

ن یا یاز اعضا یل برخین دلیبه هم. توازن برقرار شود یو رشد اقتصاد یعدالت اجتماع
ر همجنس ینظ یسم اجتماعیبرالیدهند و لی میراها اتیجناح در کنگره به کاهش مال

سناتور ژوزف . کنندی میابیزار یو مذهب یر اصول اخالقین را مغایو سقط جن ییگرا
از حزب دموکرات  2000در انتخابات سال  یاست جمهوریبرمن نامزد پست معاونت ریل

در جرگه ، الت ورمونتین فرماندار سابق ایهوارد د. انه استین چهره راست میترعمده
 یجنوبهای التیا، انهیجناح راست م یگاه سنتیپا. انه قرار داردیمهای برالیهواداران جناح ل

 .بزرگ استهای اچهیدر یجنوبهای التیکا و ایآمر یسواحل شرق

 

 راست محافظه کار -4
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 لیرا تشتک ختواهجمهوریجناح حزب دموکرات به حتزب ترین کیراست محافظه کار نزد
، خواهتان کتاهش نقتش دولتت، چتپ یدئولوژیتا ین جناح با حفظ اصول کلیا. دهندمی

تجتارت آزاد در ختارج از هتای و رونق بازار یخصوصهای اهت بنگیتقو، ات هایکاهش مال
 یداخلتهتای ش از جنگیحزب دموکرات در پ یایقت بقاین جناح در حقیا. کا هستندیآمر

حتزب دمتوکرات کته از جامعته  ین رو برخالف روح کلتیاز ا. کندمی یندگیکا را نمایمرآ
آنان . رات به شدت نژادپرست هستندحزب دموک کارانمحافظه، کندمی تیحما ینژاد چند

ن و کنتترل استلحه یسقط جنت، یبر سر همجنس باز یشمال شرقهای برالین با لیهمچن
جنتاح راستت های یژگیگر ویاز د یو مذهب یستیونالیه ناسیروح. دارند یاختالف نظر جد

، انته حتزبین رو جنتاح چتپ و میتاز ا. دیتآمتی محافظه کار حزب دمتوکرات بته شتمار
 انتتتتدان لقتتتتب دادهخواهتتتتجمهوریستتتتبک  کارانمحافظتتتتهان را یاگرتراستتتت

(http://fa.wikipedia.org/wiki). 

 خواهجمهوریحزب  -2

 خواهجمهوریخچه حزب یتار -الف
 یروز در جنگ داخلیو ثروتمند شمال و پ یصنعتهای التین حزب در اصل حزب ایا
ن یانه که شامل نخستیغرب مکوچک های و شهر ییمناطق روستا یبانیآنان پشت. بود

انوس آرام را کسب یکرانه اقهای التیا یبانیز پشتیشد و نمی جوامع پروتستان آن منطقه
از زمان  خواهجمهوریحزب . بنا نهادند یرومندین یکردند و در مجموع حزب ائتالف

به . رفتمی کا به شماریحزب برتر آمر 1930ل دهه یتا اوا 1854س در سال یتأس
زده نفر یس، س جمهوریان پانزده رئی( از م1860پس از ) که در طول هفتاد سالای هگون

م حزب . 1940و  1930دو دهه  یط. اندهتعلق داشت خواهجمهوریآن به حزب 
، ن حزبیا، زنهاوریآ یت قرار گرفت اما با رهبریکا در اقلیدر سراسر آمر خواهجمهوری

پست  یدر پ یدو دوره پ یموفق شد برا رفت ویرا پذ یو اقتصاد یاصالحات اجتماع
حزب  ینیدهه عقب نش 1960در دهه . را به خود اختصاص دهد یاست جمهوریر

ان خواهجمهوریهای د دههیرا با 80و  70اما دهه . در برابر دموکراتها بود خواهجمهوری
 خواهیجمهوراز حزب  جمهورسیگان به عنوان دو رئیکسون و رینکه نیژه ایبه و، دینام

 کا کسب کردندیاالت متحده آمریا یبرا یخارج استیس در یریگچشم یهاتیموفق
 .(31، 1383، یخداورد)

ن یبزرگتر. حضور دارند یمتنوعهای جناح، ز مانند حزب دموکراتین حزب نیدر ا
 یثروتمند و صنعت، دانش آموخته، شرفتهین پیشهر نش ان جوامعیم، ن حزبیشکاف در ا
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و کرانه  یدر حال گسترش مناطق داخلهای شهر، یشمال شرقهای التیساکن در ا
ک سو و جوامع یاز ، شوندمی دهینام« تیوال استر»ان خواهجمهوریانوس آرام که یاق

که به اصطالح محافظه  یمرکزهای التیانه و ایکوچک غرب مهای ساکن شهر ییروستا
 ینیتجسم ع. وجود دارد، گرید یاز سو، شوندمی دهینام« تین استریم»کاران 

انه یهستند که اساساً م «نلسن راکفلر»زنهاور و یت آیدوا «یتیان وال استرخواهجمهوری»
می موافقت یرفاههای برنامه ین جناح با اجرایا. ت همگان بودندیرو و هوادار جلب رضا

در درون ست بود و یونالیانترناس یاست خارجیاهل تسامح و در س یدر مسائل اجتماع، کرد
ن یا. گذاشتمی به مورد اجرا یزیاط آمیمآبانه و احت« نزیک» یاست اقتصادیکا هم سیآمر

های از جناح خود را به عنوان نامزد یم افراد. 1956تا  1940های ان سالیجناح در م
 خواهجمهوریحزب « یاست جمهوریجناح ر»جه به یکرد و در نت یمعرف یاست جمهوریر

 .معروف شد
ت یاز جناح وال استرتر یار سنتیبس، در فلسفه خود «تین استریم»انخواهجمهوری

به  یبخش خصوصهای تیبر عدم مداخله دولت در فعال یخود مبنهای آنها به باور. هستند
از . باشندمی قائل یدر مسائل اقتصاد یدولت تنها نقش کوچک یبند هستند و برایشدت پا

 یاست خارجیدهند و در سی میت فراوانیاهم یپروتستان به خانواده و شعائر، ینظر اجتماع
گان به یت با انتخاب رونالد رین استریجناح م. محکم هستندهای ت و برخوردیهوادار قاطع

در درون حزب  یاست جمهوریبه جناح ر، 1980در انتخابات  یاست جمهوریر
 .ل شدیتبد خواهجمهوری

های از جمله رشد حومه، یو اجتماع یرات اقتصادییتغ یاریبه  خواهجمهوریحزب 
 یرلندیا یمیو جوامع قد یو تحرک عمود یش امکانات مادیافزا، و قشر کارمندان یشهر

ن یا. ت کندیتثب یک حزب کار آمد ملیت خود را به عنوان یتوانسته است موفق، ییایتالیو ا
در فاصله  یاست جمهوریاز شانزده دوره ر، گذشتهحزب توانسته است ظرف پنجاه سال

 را به خود اختصاص دهد یاست جمهوریمقام ر، دوره آن 10 م در. 1953-2004یسالها
تا به  یالدیستم میدهد از آغاز سده بمی کا نشانیآمر یاسیخ سیتار. (523، 1381، این یدیحم)

بش یاز حزب رق یشتریب یانتخاباتهای ا دورهها یسالخواه، جمهوری( حزب 2007) امروز
د در یگمان بابی ت آنها رایل موفقیزب دموکرات بر سر قدرت بوده است و دلح یعنی

داران و کارخانه داران هیسرما، سایمحافظه کار مانند کل یو طبقات اجتماعها گروه یبانیپشت
 .(460، 1380، ابوالحمد) کا دانستیدر آمر خواهجمهوریبزرگ و کوچک حزب 

از  یبرخ یبانیپشت، توانسته است خواهجمهوریدموکرات و های ک از حزبیهر 
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ج یمطالعات گسترده و نتا. را جلب کند یو طبقات ینژاد، یقوم، یامنطقههای گروه
، انتخابات نشان داده است که دموکراتها معموالً بخش بزرگ آراء کم درآمدها

 یاهال، ثابتهای هیکارگران فاقد اتحاد، انیهودی، تبارها ییایاسپان، کهایکاتول، اهپوستانیس
ان از خواه، جمهوریگرید یاز سو. اندهبزرگ را از آن خود کردهای جنوب و ساکنان شهر

انه و یغرب م یاهال، کوچکهای شهر، ساکن روستاهای پروتستان، ثروتمندان یبانیپشت
نشان دهنده آن است که هر ، ییها یه بندین ناحیچن. انوس آرام برخوردارندیکرانه اق

 .کا را تحت تسلط خود داردیاز آمر یمیاً نبیحزب تقر

 یداخل یجناح بند -ب

 یسنت کارانمحافظه -1
ات کمتر یر دولت کوچک و مالینظ یدار محافظه کارین جناح از اصول ثابت و پایا

، یس جمهور کنونیو بوش رئیجورج دبل، ن جناحیشاخص اهای چهره از. کندی میجانبدار
ست هستند که کلوب ثروت یل فریندگان و سناتور بیمانده مجلس نیس هاسترت نمایدن

ن به طور ینو کارانمحافظهچه  اگر. شوندمی ن جناح شناختهیا یاسیتشکل سترین عمده
ن جناح و یبا ا یکیاما روابط نزد، رندیگنمی قرار یسنت کارانمحافظهدر قالب جناح  یرسم

 .ا دارندگران راستیحیجناح مس

 اگران راستیحیمس -2
با محافظه  یکیشود و روابط نزدمی ادیز ین یحیان مسیادگراین گروه تحت عنوان بنیاز ا

 یمالهای تیو حما یمذهبهای ت نهادیا خواهان تقوگران راستیحیمس. ن دارندیکاران نو
ن یسقط جن، یمخالفت با همجنس باز. هستند یساها و موسسات مذهبیدولت فدرال از کل

های التیا. دیآمی ن جناح به شماریا یاز جمله اهداف اصل ینیجن هایقات سلولیو تحق
 ا به شمارگران راستیحیو دژ قدرتمند مس یگاه اصلیپا یلیمرسوم به کمربند انج یجنوب
کا دارد و یدر داخل و خارج از آمر یهودیبا محافل  یکیار نزدین جناح روابط بسیا. ندیآمی

ه هواداران یهر چند که کل. شودمی ادی یونیان صهیحیسل از آنان به عنوان مین دلیبه هم
از  یاما برخ. کنندی نمیرویپ یجنگ آخرالزمانهای از نگرش یحیمس ییادگرایبن

گر شرط ظهور ید یان هستند و برخیهودی ین جدیا از جمله مخالفگران راستیحیمس
می المقدستیان در بیهودیو احداث معبد  یمسجداالقص یرا نابود ع() حیحضرت مس

و یدر دولت اول جورج دبل یر دادگستریسناتور سابق ترنت الت و جان اشکرافت وز. دانند
 یبه رهبر یحیائتالف مس. ا هستندگران راستیحیمسهای چهرهترین بوش از شاخص
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 یاسیسهای سازمانترین ان بزرگخواهجمهوریانجمن  یون ملیپت رابرتسون و فدراس
 .(http://fa.wikipedia.org/wiki) شوندمی ن جناح محسوبیا

 انهیجناح م -3
 1960یانه روها در دهه هایم. راکفلر معروف هستند -کسونینهای انه روین جناح به میا

ن گروه متاثر از یا. دادندمی ان را شکلخواهجمهوریش غالب حزب یم گرا. 1980تا
ان یتالش کردند م، ز جانسونیندون بنیو ل یجان کند یدوران زمامدار یتحوالت اجتماع

در عرصه . ندیجاد نمایا ینقطه مشترک یسم اجتماعیبرالیو ل یاصول ثابت محافظه کار
ن یدر نظام بتر نقش فعال یفایبه ا خواهجمهوریحزب های انه رویم، یاست خارجیس

 ک درینجر که هر یسیراکفلر و ک، کسونیر نینظهایی عالوه بر چهره. الملل معتقد هستند
 زیجورج هربرت واکر بوش را ن، بر حزب برخوردار بودند یرگذاریم از نقش تاث. 1970دهه 
ر امور خارجه در دولت اول بوش و جورج ین پاول وزیکال. ن جناح قرار دادیتوان در امی

انه رو حزب یجناح م یکنونهای تیشخصترین ورک شاخصیویفرماندار سابق ن یپاتاک
ان به عنوان خواهجمهوری یرهبر یت و شوراین استریمان خواهجمهوری. هستند
 .شوندمی ن جناح محسوبیا یاسیسهای سازمانترین عمده

 برال هایجناح ل -3
 کارانمحافظها نگرش غالب یو  خواهجمهوریحزب  یش از آنکه به بدنه اصلین جناح بیا

خود ها برالیل. ندکی میرویحزب دموکرات پ یاجتماع-یاسیس یاز مش، ک باشدین نزدینو
دانند اما بعضاً در مورد نفوذ می خواهجمهوریحزب  یان فکریجرترین ین و اصلیرا بزرگتر
ن جناح یرهبران ا. کنندیی میسپتامبر بزرگ نما 11ژه در دوران پس از حوادث یخود به و

خدمات ، یحل مشکالت اجتماع یشتر دولت براینقش ب یفایاز ا یاست داخلیدر عرصه س
. کنند و طرفدار توازن بودجه دولت فدرال هستندمی تیحما یکاریبهای مهیو ب یهداشتب

ر ینظ یا با موضوعاتگران راستیحیا مسیو  یسنت کارانمحافظهن کمتر از یآنان همچن
، «یان آزادخواهجمهوری» یانجمن حزب. ورزندمی ن مخالفتیو سقط جن ییاگرهمجنس

 .(http://fa.wikipedia.org/wiki) دکنی میندگین جناح را نمایا

 تیاحزاب اقل -ج
ان یمنافع همه مردم و ملت بن یپاسدار یبرا داستیت چنان که از نام آن پیاقلهای حزب

ن احزاب ممکن است یا. استها تیاز اقل یبلکه هدفشان دفاع از منافع برخاند نگرفته
 به وجود آمده باشند یو طبقات هایحرف، یمذهب، یملهای تیمنافع اقل یپاسدار یبرا



 

 

 

 

ت
اس

سی
 و 

ین
د

   
ه 

ار
شم

ـ 
م 

سو
ل 

سا
10  

ـ 
ن

ستا
زم

 
13

85
 

126 

 

1

26 

االت یا ین کنندگان قانون اساسیانگذاران و تدوینکه بنیبا وجود ا. (425، 1380، ابوالحمد)
ن نظر یبودند و ا یاسیسهای بدون رقابت حزبها و گروه یک دموکراسیمتحده خواهان 

های یاگونت و وسعت گونیش جمعیاما افزا، اعمال کردند ین قانون اساسیخود را در تدو
های ش حزبیدایک موجب پیدئولوژیو ا یمکانهای و تفاوت یاسیوس یاجتماع، یفرهنگ

 .کا شدیدر آمر یاسیس
و مورد توافق همگان  یادیم عنصر بنیقائل باش یمفهوم دموکراس یبرا ییاگر هر معنا

س یرئ، کایآمر یستم انتخاباتیاما در س. ک استیا نصف به عالوه یت یهمانا اصل اکثر
و ، کندنمی داید راه پیک به کاخ سفیا نصف به عالوه یت آراء یاکثر یجمهور الزاما بر مبنا

، یطباطبائ) ماندی مید باقیبسته کاخ سفهای در پشت در، ت آراءیحائز اکثر، موارد یدر برخ

شده  یزیر طرحهای به گون ییکایآمر یحزب - یده انتخاباتیچیستم پیرا سیز. (110، 1384
« یانتخاباتهای أتیه»ل ین حالت تشکیلذا در ا، است یأت انتخاباتیه یت با آرایاولوکه 
قادر به  یجه حتیا احزاب کوچک بوده که در نتیگر بر سر راه نامزد منفرد ید یمانع

، 1383، یطبائ)طبا ز نخواهند بودیاالت متحده نیدر سرتا سر ا« یکارت انتخابات»ک یاکتساب 

ن کشور و بر اساس یا یکا بر اساس قانون اساسیآمر یاست جمهوریت رنظام انتخابا. (67
، آن یرأ 270است که با کسب « یانتخاباتهای أتیه»شکل نگرفته بلکه  یعموم یآرا

. روز گردندیتوانند در انتخابات پمی ک از دو حزب غالبیهر  یاست جمهوریر یدایکاند
، ر ممکن استیاحزاب سوم غهای دایدکان یبرا« یانتخاباتهای أتیه» یرأ 270کسب 

ات حزب یبه نظر «یانتخاباتهای أتیه»التزام  ین و مقررات فعلیچرا که قوان
می االت مختلف آن را قابل مجازاتیاز ا یاریو در بس یو دموکرات را الزام خواهجمهوری

 یدایکاند یبرا« یانتخاباتهای أتیه» یرأ 270ن روست که احتمال کسب یاز ا. داند
م یر مستقیر غیتأث یول، رسدنمی در انتخاب محتمل به نظر یروزیگر جهت پیمستقل د

ن روش یها ایکا ئینکه آمریل ایدل. (152، 1383، [الف]ینیحس) ر قابل انکار استیداها غین کاندیا
وضع  یده داشتند آنها که براین بود که عقیس جمهور انتخاب کردند ایانتخاب رئ یرا برا
نده و مظهر یه نمایس قوه مجریتوانند در انتخاب رئنمی، اندوضع شده یعادن یقوان

ک یش از یب یمدت یندگان قوه مقننه برایبه اضافه آنکه چون نما. خواست مردم باشند
ر کرده باشد و ییتغ یات عمومین مدت چه بسا نظریدر خالل ا، سال انتخاب شده اند

گر مورد پسند و موافق با زمان و یباشند که د داشته یاتیندگان افکار و نظریاصوال نما
است قوه ین رییار تعین مسأله توجه نمودند که اگر اختین بدیهمچن. ستین یافکار عموم

ش از انتخابات ممکن یپ یاز مدت یقوه مقننه حت یاعضا، ه به قوه مقننه واگذار گرددیمجر
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آن است که تر دهیپسندکات گردند و بهتر و یمخرب و تحرهای له زد و بندیوس، است
ئت منصفه یچنان که در مورد ه، س جمهور تا روز عمل و اقدامیئت انتخاب کننده رئیه

صحنه حاضر شوند  یدر رو یان توده مردم ناشناس مانده و هنگامیدر م، گرددمی عمل
 .(164، 1383، لیدوتوکو) ندید نظر خود را اعالم نمایکه با

، بر آراء الکترال موجب شده است یمبتن یانتخاباتبا نظام  یستم حزبیب سیلذا ترک
 ییخودنما یبرا یت دو حزب انجام شود و مجالیکا با محوریدر آمر یاسیسهای رقابت

 یاست جمهوریچ انتخابات ریتا کنون در ه، تیاگر چه احزاب اقل. نماند یت باقیاحزاب اقل
منسجم در  ییرویبه صورت ناند ن که نتوانستهیبا ا واند ت آراء نشدهیموفق به کسب اکثر

ن احزاب اگر بتوانند یا. اندهافتیدست  ییتهایبه موفق یالتیکنگره ظاهر شوند اما در سطح ا
می، درصد از آراء را به خود اختصاص دهند 25درصد و حد اکثر  5در انتخابات حد اقل 

ن یتواند از امی زیس نیدالتأسین احزاب جدیهمچن، دولت استفاده کنندهای توانند از کمک
قانون ، برالیاحزاب ل، 1996کا در سال یآمر یون انتخاباتیسیکم. کمکها استفاده کنند

دولت های توانستند از کمکمی قرار داد که یات دهندگان را در زمره احزابیعت و مالیطب
 .(98، 1383، ینیحس) ندیاستفاده نما

ز پس از ین یو برخاند مانده یقبا یاسین احزاب سالها در صحنه رقابت سیاز ا یبرخ
توان ی میبه طور کل. اندهانسجام خود را از دست داده و از صحنه خارج شد یمدت کوتاه

 :م کردیت را به چهار دسته تقسیاقلهای حزب
و  یت به لحاظ سازماندهیاقلهای از حزب یبرخدار: یجامع و پاهای حزب -1

را در انتخابات مجلس  یینامزدها، ن حزبهایا. ت شباهت دارندیاکثرهای کارکرد به حزب
، یالتیشامل فرماندار و مجالس ا، التهایو انتخابات ا یاست جمهوریر، ندگانینما، سنا
 .کنندمی نییتع

های توان از حزبمی، گرفتمی قرار ین چارچوبیت که در چنیاقلهای از جمله حزب
. نام برد (Populist party) «ستیولیپاپ»و  (Know nothing party) «دانمنمی چیه»

 1850ل دهه یدر اوا (Whigs party) «گزیو»ه حزب یاز تجز« دانمنمی چیه»حزب 
 .د آمدیپد یالدیم

ت با محور یاز احزاب اقل یاریکا بسیآمر یاسیخ سیدر تارنامزدگرا: های حزب -2
که  یکردن افرادبا نامزد ها ن حزبیا. اندهت کردیفعال، یانتخاباتهای قرار دادن نامزد

ی سع، منحصر به فرد هستند یا اقتصادی یاسیس، یاجتماع، یشخصهای یژگیو یدارا
ستم با یل قرن بیکه در اوا« شرویپ»حزب . خود جلب کنند یرا به سوها کنند نظرمی
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، ن حزبیمؤسس ا. ک حزب نامزد محور بودی، د آمدیپد خواهجمهوریانشعاب از حزب 
. تئودور روزولت بودخواه، جمهوریعضو حزب های س جمهوریئرترین از محبوب یکی
 یاگراصالح»حزب ، د آمدیپد 1990نامزد محور که در دهه های گر از حزبید یکی

ک یپروت که . بود 1992در سال  یاست جمهورینامزد ر« راس پروت» یبه رهبر« نینو
ن یا نمود و بدگرصالحنه حزب ایون دالر هزیلیم 60، بازرگان ثروتمند خود ساخته بود

 .(35، 1383، یخداورد) س کردیت خود تأسیک حزب با محوری، ک نامزد مستقلیب یترت
ژه و یاهداف و یدر پ، تیاقلهای از حزب یبرخ ی:ک موضوعیهای حزب -3

مطرح  یبراهای لین حزبها از انتخابات به عنوان وسیا. خاص هستندهای ر موضوعیگیپ
 .کنندیم نمودن خود استفاده

های توان جزو حزبمی ست است رایط زیکه متشکل از هواداران مح« حزب سبز»
ت خود را گسترش داد و یفعال 90و  80های ن حزب در دههیا. به شمار آورد یک موضوعی

و حفاظت از  یسمهای زباله، ستیط زیاقتصاد مح، افت موادیشتر شامل بازیاهداف آن ب
انه یاگرمسائل اصالح، یعدالت اجتماع یآنها در پ، ستیط زیمحر از یغ. عت بوده استیطب

های تیبه موفق یالتیحزب سبز در سطح ا. هستند ین المللیو ب یاسیسهای نهیدر زم
ن حزب به ینامزد ا 29، 1994در سال  یالتیافت و در انتخابات مجالس ایدست  یخوب

رالف »، 2000در سال  یجمهوراست یان انتخابات ریدر جر. افتندیراه  یالتیمجالس ا
حزب سبز ، نامزد حزب سبز توانست عالوه بر مطرح نمودن خود (Ralph Nader) «درین

ه یدر ناح، ن شاخه حزب سبزیرومندترین. کا بشناساندیش به مردم آمریش از پیرا ب
 .باشدمی هیان مردم آن ناحیدر م یگاه مستحکمیپا یت دارد و دارایفعال یجنوب یایفرنیکال

در  خواهجمهوریدموکرات و های حزبهای ش از حد آراء نامزدیب یکیاز عوامل نزد یکی
ون یلیم 3ک به یدر و جلب نزدیم حضور رالف ن. 2000سال  یاست جمهوریانتخابات ر

 .(525، 1381، این یدیحم) به سود خود بود یرأ

های حزبهای دنباله رو روشها و برنامهها ن حزبیا ی:ائتالفهای حزب -4
خود هستند و به طور فعال از نامزدها و  یت همتایاقلهای از حزب یبرخ یت و گاهیاکثر

 .کنندی میبانیگر پشتیدهای حزبهای برنامه
باشد که به می 1«ر متصلبیتأث»با نام های تیارائه فعال یائتالفهای مشخصه حزب

                                                             
1 - Cross Endorsement 
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، نمونه یبرا. رندیحزب قرار بگک یش از یست بیدهد که در لمی ن امکان راینامزدها ا
 دو حزب یاز سو، م. 1896سال  یاست جمهوریدر انتخابات ر 1انینگز بریام جنیلیو

 .(37، 1383، یخداورد) شد یست به عنوان نامزد مشترک معرفیولیدموکرات و پاپ
احزاب سوم در ، هستند ینظام دوحزب یکا که دارایمثل آمر ییدر کشورها یبطور کل

ن یاما حضور احزاب سوم در ا، شوندمی ار به ندرت برندهیگهگاه و بس یانتخابات هایرقابت
ت خود یبر آنکه چندان هم به موقع یاست به دو حزب بزرگتر مبن یکشورها هشدار

توده، غلط و نادرستهای استیجه سیرا هر لحظه ممکن است در نتیز، ن نباشندیخوشب
لذا  .(93، 1381، ینوذر) دهند یه و به حزب سوم رأبرگرداند یدهنده از آنها رو یرأهای 

می انتخاب یدر مناصب عموم یکوچک به ندرت رهبران یاسینکه از احزاب سیرغم ا یعل
کوچک  یاسیمعموالً احزاب س. کا دارندیآمر یاسیدر روند س یدیاما آنها نقش مف، شوند

ک ی. اندهده گرفتینادرا ها آن یکنند که دو حزب بزرگ و اصلمی را مطرح یموضوعات
و آموزش بدهد و به آنها  یآگاههایی ن موضوعیتواند به مردم درباره چنمی حزب کوچک

های مثال در سال یبرا، کمک کند تا در مورد آن موضوع خواستار اقدامات الزم بشوند
بتوانند  ییکایآمرها ونیلیجاد کرد تا میاهای نیزم« حزب اصالحات»م . 1990دهه 
می متمول اجازههای انتخابات که به افراد و سازمان ین مالیخود را در مورد قوان یتیانارض

، کمک کنند یاسیسهای دایم به کاندیر مستقیم و غیدالر را به طور مستقها ونیلیداد تا م
ن ین نکته موافقند که چنیبا ا یاسیده سیبا هر عقها ییکایاز آمر یاریبس. نشان دهند

 یبر روند قانونگذارها ن افراد و شرکتیر نامتناسب ایممکن است به تأثهایی مشارکت
 .(97، 1383، وب) منجر شود

 

  ك سکهی یان ؛ دو روخواهجمهوریدموکراتها و  :بخش سوم
است یکسب پست ر یکا برایو دموکرات در آمر خواهجمهوریبا توجه به رقابت دو حزب 

با های که دو حزب مذکور اختالفات عمد رسدمی ن طور به نظریدر ظاهر ا، یجمهور
های استیس، دین احزاب به کاخ سفیک از اینامزد هر  یابیگر دارند و در صورت راهیکدی

 یالاز البه یدر ابتدا هر فرد. بود میکا شاهد خواهیرا در آمر یمتفاوت یو خارج یداخل
دهند و یز به آن بال و پر میها نکا که اتفاقاً رسانهیاز اخبار مربوط به انتخابات آمر یانبوه

                                                             
1 - William Jennings Bryan 
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30 

تر ده ملموسیک پدیش تنها یا برای، رسدیز میک چیتنها به ، ندیافزایبودنش م یبه جد
 .هاان و دموکراتخواهجمهوری یاست: دعوا
 ین دو حزب و در مرحله بعدیان ایها مانگشت گذاشتن بر تفاوتهای ن منظومیدر چن

 یاتیان بخشش مالخواهجمهوری. خواهد بود یعیز طبیها نن تفاوتیبر ا یگذارهیسرما
 .دهندیهمه سر م یات برایها شعار مالکه دموکرات یدر حال، خواهندیداران را مهیسرما
ها ه دارند و دموکراتیتک یافزارکرد سختیان بر روخواه، جمهورییا در حوزه خارجی

ز آن خواهد بود یها نن تفاوتیاز ا یطقمن یریگجهیالبد نت. هستند یافزارکرد نرمیطرفدار رو
و  یطرفدار آزاد یچرا که به هر حال در حوزة داخل، ان اندخواهجمهوریها بهتر از که دموکرات

 .(1، 1385، یخسرو شاه) گرا هستندچندجانبههای کردیعدالت و در خارج طرفدار رو

اما به . کندیم یازب را بیوان نجیک حیهم نقش  یگریر و دیشود شیم یکین یبنابرا
در  یاسیت سیک واقعیبه مسائل نگاه کرد تا بازگو کنندة  یگرید جور دیرسد باینظر م
االت یل در کتاب احزاب در ایدوتوکو یالکس. کا باشدیاالت متحده آمریبه نام ا یکشور

است که هایی کا درست مانند همان دست خطید شعار احزاب در آمریگومی کایمتحده آمر
آن را طبع و جزو کتاب ، نمودند و در صفحه اول اثر خودمی افتین درین ما از سالطپدرا

 .(233، 1383، لیدوتوکو) با متن کتاب نداشت یچ گونه ارتباطیه یکردند ولمی قلمداد

 یو جنگ طلب یتهاجم ین باشد که خلق و خویا ایدن ید احساس افکار عمومیشا
دموکراتها در  ین که اوضاع به هنگام تصدیت و اان اسخواهجمهوریدموکراتها کمتر از 

اما ، اندد را اشغال کردهیان کاخ سفخواهجمهوریاست که  یکا معموالً آرامتر از زمانیآمر
جهان ، بوده یکا از چه حزبیس جمهور آمرینکه رئید از نظر دور داشت که قطع نظر از اینبا

هایی اتفاقاً جنگ. کا در امان نبوده استیآمرهای یو قلدرها توطئه، شر تجاوزات هرگز از
، دوم یمثل جنگ جهان) ا ملت خود را به آن انداختهیدموکرات آغاز کرده و  یکایکه آمر

بوده  خواهجمهوری یکایآمرهای از جنگتر یار طوالنیبس (تنام و جنگ کرهیجنگ و
ش یو افزا ینظامنه یوانه باال بردن هزیکا دیآمر خواهجمهوریجمهور  یاگر رؤسا. است

کا هم همان اندازه از یجمهور دموکرات آمر یرؤسا، اندن کشور بودهیتوان ارتش ا
 .اندهاق نشان دادیگر کشورها اشتیه دین توان علیبه استفاده از ا، یوانگید

حزب  یدایا کاندیس جمهور شود یحزب دموکرات رئ یدایندارد که کاند یدر واقع فرق
. (18، 1383، لزیم) اندیه داریست که هر دو در خدمت سرمان ایمهم اخواه، جمهوری

هر دو حزب طرفدار . ک سکه هستندی یان در اصل دو روخواهجمهوریدموکراتها و 
و واحد  یکل یک استراتژیاز ، کیاختالف در تاکت یهستند و با اندک یه داریطبقه سرما
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 .کنندی میرویکا در جهان پیم سلطه آمریتحک یبرا
کا در جهان مطرح است از یآمر یمنافع استکبار یکا آنگاه که پایآمر یصلدوحزب ا

به عنوان مثال هر دو حزب . دارند یکسانیهای دگاهیکرده و د یرویثابت پ یاصول
ل: تسلط بر نفت یاز قب یخود مسائل یاست خارجیس یو دموکرات در استراتژ خواهجمهوری

سم یصهیون، سم و حقوق بشریمسائل تروربرخورد دوگانه با ، یجنگ طلب، انهیخاورم
و از اند کرده یریگ یرا به طور مستمر پ ناهمسازهای نظام یو کودتا و برانداز یمحور

 .(43 -45، 1383، یخداورد) ثابت هر دو حزب مذکور بوده استهای استیس

 

 جه ینت
د در جامعه احزاب متعد که در باال آمد مشخص شد که به رغم حضور یبا توجه به مطالب

 یو خارج یداخلهای استیدان سگرو دموکرات صحنه خواهجمهوریتنها دوحزب ، کایآمر
را در  یاسیقدرت س، ن دو حزبیتنها ا، رغم تعدد افکار و احزاب یلذا عل. باشندمی کایآمر

 ام انتخابات سریدر ا، متفاوتی نسبت به همهای ن دو حزب شعاریهر چند ا. اندهدست داشت
های استیدر عمل شاهد اتخاذ س، گر دارندیکدیبا  یدهند و ظاهرا نظرات متفاوتمی

ان خواهجمهوری یانتخاباتهای در شعار. مین دو حزب هستیکسان از ایمشترک و 
 یات برایها شعار مالکه دموکرات یدر حال، خواهندیداران را مهیسرما یاتیبخشش مال
ه دارند یتک یافزارکرد سختیان بر روخواه، جمهورییا در حوزه خارجی. دهندیهمه سر م

حزب  یدایندارد که کاند یاما در واقع فرق. هستند یافزارکرد نرمیها طرفدار روو دموکرات
ن است که هر دو در یمهم اخواه، جمهوریحزب  یدایا کاندیس جمهور شود یدموکرات رئ
. ک سکه هستندی یدر اصل دو روان خواهجمهوریدموکراتها و . اند یه داریخدمت سرما

ک یاز ، کیهستند و با اندک اختالف در تاکت یدارهیهر دو حزب طرفدار طبقه سرما
 .کنندی میرویکا در جهان پیم سلطه آمریتحک یو واحد برا یکل یاستراتژ
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