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فصل .1

زمینۀ انتخابات و احزاب سیاسی در آمریکا

آمریکاییها به سابقۀ طوالنی نظام انتخاباتی دموکراتیک خود افتخاار می کنناد .باا وجاود ایان،
در حقیقاات تعااداد کماای از آمریکاییهااا و حتاای تعاادادی کمتاار از ناااظران کشاااورهای دیگااار روناااد
انتخابات در آمریکا را درک می کنند .ا کثر شهروندان نظامهای دموکراتیک دموکراسایهای دیگار را
طبق معیارهای تعیینشدۀ خود ارزیابی می کنند .اماا دموکراسایهای رایاج ،اناواع مختلفای دارناد.
آنچه در میان نظامهای دموکراتیک رایج است این اسات کاه شاهروندان بارای انتخااب کساانی کاه
قرار است ادارۀ امور را به دست گیرند رأی میدهند .در بعضی موارد آنهاا مادیران ،قانون گاذاران و
قضااات را هاام انتخاااب می کننااد .در بعضاای از کشااورها ،رأیدهناادگان مساالولین ملاای ،منطقااهای و
محلاای را انتخاااب می کننااد؛ ولاای در برخاای دیگاار ،فقااز بعضاای از ایاان افااراد توسااز مااردم انتخاااب
ً
میشوند .مهم این است که شهروندان میتوانند عملکرد کسانی را که تصمیماتشاان مساتقیما بار
زندگی آنها تأثیر می گذارد ارزیابی کنند.
کارآمدی دموکراسیهای جهان کموبیش بر اساس برخی عوامل ارزیابی میشاود .آیاا روناد کاار
آشکار است؟ آیا افراد خارج از گود قدرت فرصتی برای موفقیت در رقابت بارای کساب مقاام دارناد؟
در کانادا ،کنترل حزبی دولت بهتناوب تغییر کرده است .در اتحااد جمااهیر شاوروی ساابق ،چناین
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تغییری در عرصۀ قدرت قابلتصور نبود.
آیا شهروندان بهراحتی و آزادانه در فعالیتهای سیاسی شرکت می کنناد؟ در دانماارک و آلماان
ً
میاازان مشااارکت در انتخابااات معمااول قااوۀ مقننااه تقریبااا  90درصااد اساات .در لهسااتان و سااوئیس،
نزدیا ااک با ااه  50درصا ااد و در انتخابا ااات اخیا اار ایا اااالت متحا ااده ،حا اادود  33درصااااد در انتخابااااات
میاندورهای و حدود  50درصد در انتخابات ریاستجمهوری رأی دادهاند.
شهروندان قبل از تصمیم گیری دربارۀ رأی گیاری باه چاه اطالعااتی دسترسای دارناد؟ نامزدهاا و
احاازاب چقاادر از آزادی بیااان نظاارات خااود دربااارۀ مسااائل روز برخوردارنااد؟ نظامهااای دموکراتیااک
طیف وسیعی را تشکیل میدهند که بر عوامل متعددی مبتنی است :میازان امکاان انتقااد آزاداناه
از طریق مطبوعات یا توسز جناح مخالف قادرت حاا کم؛ در مساائلی همچاون شافاف باودن روناد
کار ،توانایی افراد خاارج از قادرت بارای موفقیات در رقابات جهات دساتیابی باه ایان سامت ،میازان
مشارکت در بین شهروندان ،میزان اطالعاتی که شهروندان بارای قضاوتهایشاان باه آن دسترسای
دارند و میزان آزادیای که نامزدها برای ابراز عقاید و شهروندان برای رأی دادن از آن برخوردارند.
طبااق هماۀ ایاان معیارهااا ،دموکراساای در ایاااالت متحااده نماارۀ بساایار باااالیی دارد .ازنظاار حقااوق
شااهروندی و رویااهها ،دموکراساای آمریکااایی م ااالزدناای اساات ،امااا اسااتاندارد باااالتری الزم اساات.
رأیدهندگان و نامزدها باید بتوانند از این رویهها بهره ببرناد ،در نتیجاه ،از حقاوق خاود به گوناهای
استفاده کنند که بر سیاست دولت اثر بگذارند تا مطابق با ترجیحات مدنظر شهروندان باشد.
در این کتاب روشهایی را بررسی می کنیم که نهادهای انتخابااتی در ایااالت متحاده ،اغلاب از
طریق رأی دادن ،ایجاد رضاایت ماردم از حا کماان را تساهیل می کنناد .همچناین ،بررسای مای کنیم
چه زمانی این روند فراهمسازی حمایت شاهروندان (و درنتیجاه ،رضاایتمندی آنهاا) از سیاسات
دولاات از بااین ماایرود .بساایاری از شااهروندان کااه بااا شااور و اشااتیاق بااه سیاساات عالقااه دارنااد  -و
مسااائلی همچااون جنگوصاالح؛ رونااق اقتصااادی؛ مراقباات از فقاارا ،بیماااران و سااالخوردگان؛ برخااورد
براب اار ب اادون توج ااه ب ااه دی اان ،ن ااژاد ،جنس اایت ،گ اارایش جنس اای ،معلولیااات جسااامی؛ حفاظااات از
محیززیس اات؛ و بس اایاری مس ااائل دیگ اار را دنب ااال می کنن ااد  -از س ااازوکار روناااد انتخاباااات خساااته
شاادهاند .امااا اینهااا مسااائلی هسااتند کااه ماارا مجااذوب خااود می کننااد .قااوانینی کااه باار اساااس آن
انتخاب ا ااات برگ ا اازار میش ا ااود اغل ا ااب تعی ا ااین می کن ا ااد چ ا ااه کس ا اای ی ا ااروز شاااااد و بناااااابراین ،باااااه
سیاست گذاریهای وی توجه خواهد شاد؛ در نتیجاه ،درک آنچاه ممکان اسات تفاوتهاای نااچیز

فصل  .۱زمینۀ انتخابات در آمریکا و احزاب سیاسی | ۳

فرایندی به نظر برسد ،برای درک نتایج انتخابات و سیاستها ضروری است.
باارای شااروع بررساای دموکراساای آمریکااایی ،بااا بح ا دربااارۀ ابعاااد چااارچوب قااانون اساساای در
ایاالت متحده آغاز می کنیم که نهتنها با فرایند انتخابات بلکه با ابعااد اصالی خاود فرایناد انتخاباات
نیز ارتباط دارند .خواهیم دید که چگونه هر یاک از ایان ابعااد اساسای حا کمیات آمریکاا باه تواناایی
شااهروندان در افاازایش یااا کاااهش رضااایتمندی نساابت بااه سیاسااتهای اعمالشااده توسااز دولاات
آنهااا تااأثیر دارد .مفاااهیم شناختهشاادهای ماننااد تفکیااک قااوا و نظااام فاادرال تبیااین می کنااد کااه
چگونه آمریکا بهشاکلی منحصاربهفرد مساللۀ رضاایتمندی دموکراتیاک را حال می کناد و درنتیجاه
یامدهای مهمی را به همراه دارد که الزم است بررسی شود.
جمهوری فدرال با تفکیک قوا

دو ویژ گاای تعیین کنناادۀ دموکراساای آمریکااا تفکیااک قااوا (بااا کنتاارل و تااوازن تضمینشااده ازنظاار
قانون اساسی) و فدرالیسم است .سایر ملل هم شاید دارای یک یا هار دو ویژگای باشاند ،اماا شایوۀ
عملکرد آنها بر اساس قانون اساسی ایاالت متحاده منحصاربهفرد اسات .نمیتاوان نظاام آمریکاا را
بدون بررسی اهمیت آنها برای سیاست و حا کمیت درک کرد.
تفکی ااک ق ااوا ب ااه ای اان معناس اات ک ااه ق ااوای مجری ااه ،مقننااه و قض اااییه در نهادهاااایی جدا گاناااه
مستقرند .ا گر فردی در قوۀ مجریه خدمت کند ،نمیتواند در قوۀ مقننه یا دادگاه خادمت کناد .در
سطح دولات ملای ،دو اساتثنای جزئای وجاود دارد .ماورد اول معااون رئیسجمهاور ایااالت متحاده
(مقام اجرایی منتخب قوۀ مجریه) است که بهعنوان رئیس سنای ایاالت متحاده فعالیات می کناد.
تنها وظایف وی ریاست سنا و رأی دادن در صاورت تسااوی رأی طارفین اسات .ماورد دیگار  ،رئایس
دادگساااتری ایااااالت متحاااده اسااات کاااه در شااارایطی ناااادر هنگامی کاااه سااانا در صاااادد استیضاااااح
رئیسجمهور برآید ،ریاست سنا را برعهاده دارد .ایان امار فقاز دو باار در تااری آمریکاا اتفااق افتااده
است.
در دولتهایی که با تفکیک قوا مشخص میشاوند ،رئایس قاوۀ مجریاه جادای از قانون گاذاران
انتخاب میشود .در ایاالت متحده ،نهتنها این مقامات در انتخابااتی جدا گاناه انتخااب میشاوند،
بلکه وظایف آنها نیز  ،همانطور که در قانون اساسی مشخص شده است  -دورۀ چهارساله بارای
رئیسجمهااور  ،دورههااای دوساااله باارای اعضااای مجلااس نمایناادگان و دورههااای ششساااله باارای
سناتورهای ایاالت متحده  -تضمین می کند که آنها توسز انتخابات مختلفای برگزیاده میشاوند.

