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 .1 فصل
 کایدر آمر  سیاسی احزابو  انتخابات ۀزمین

، باا وجاود ایان. کنناد می انتخاباتی دموکراتیک خود افتخاار  نظام یطوالن ۀسابق به ها آمریکایی
کشاااورهای دیگااار روناااد  و حتااای تعااادادی کمتااار از نااااظران هاااا آمریکاییدر حقیقااات تعاااداد کمااای از 

کثر شهروندان کنند میآمریکا را درک در انتخابات  دیگار را  های دموکراسایدموکراتیک  های نظام. ا
اناواع مختلفای دارناد.  ،رایاج های دموکراسای. اماا کنند میخود ارزیابی ۀ شد نییتعطبق معیارهای 
بارای انتخااب کساانی کاه دموکراتیک رایج است این اسات کاه شاهروندان  های نظامآنچه در میان 
و  گاذاران قانونمادیران،  هاا آن. در بعضی موارد دهند می رأیامور را به دست گیرند  ۀقرار است ادار

ای و  مساالولین ملاای، منطقااه دهناادگان رأی. در بعضاای از کشااورها، کننااد میانتخاااب هاام قضااات را 
 اد توسااز مااردم انتخاااب؛ ولاای در برخاای دیگاار، فقااز بعضاای از ایاان افاارکننااد می محلاای را انتخاااب

بار  مساتقیماً عملکرد کسانی را که تصمیماتشاان  توانند می. مهم این است که شهروندان شوند می
 گذارد ارزیابی کنند. می تأثیر  ها آنزندگی 

کاار شاود می بر اساس برخی عوامل ارزیابی شیوب کمجهان  های دموکراسیکارآمدی  . آیاا روناد 
گود قدرت فرصتی برای موفقیت در رقابت بارای کساب مقاام دارناد؟  آشکار است؟ آیا افراد خارج از 
تغییر کرده است. در اتحااد جمااهیر شاوروی ساابق، چناین  تناوب بهدر کانادا، کنترل حزبی دولت 



 : درآمدی خیلی کوتاهحزاب سیاسی و انتخابات در آمریکا|   ا   2
 بود.ن تصور  ابلققدرت  ۀتغییری در عرص

و آلماان ؟ در دانماارک کنناد میسیاسی شرکت  های فعالیتو آزادانه در  راحتی بهآیا شهروندان 
درصااد اساات. در لهسااتان و سااوئیس،  90 تقریباااً مقننااه  ۀمیاازان مشااارکت در انتخابااات معمااول قااو

درصااااد در انتخابااااات  33، حاااادود ایاااااالت متحاااادهدرصااااد و در انتخابااااات اخیاااار  50نزدیااااک بااااه 
 .اند داده رأی جمهوری ریاستدرصد در انتخابات  50و حدود ای  دوره میان

باه چاه اطالعااتی دسترسای دارناد؟ نامزدهاا و  گیاری رأی بارۀدری گیر شهروندان قبل از تصمیم
دموکراتیااک  هااای نظاممسااائل روز برخوردارنااد؟  بااارۀاحاازاب چقاادر از آزادی بیااان نظاارات خااود در

میازان امکاان انتقااد آزاداناه  :مبتنی استبر عوامل متعددی که  دهند می طیف وسیعی را تشکیل
کم؛ در مساائلی همچاون شافاف باودن روناد از طریق مطبوعات یا توسز جناح مخا لف قادرت حاا

کار، توانایی افراد خاارج از قادرت بارای موفقیات در رقابات جهات دساتیابی باه ایان سامت، میازان 
هایشاان باه آن دسترسای  مشارکت در بین شهروندان، میزان اطالعاتی که شهروندان بارای قضاوت

 دادن از آن برخوردارند. رأیقاید و شهروندان برای که نامزدها برای ابراز ع ای دارند و میزان آزادی

حقااوق  ازنظاار بساایار باااالیی دارد.  ۀنماار ایاااالت متحاادهایاان معیارهااا، دموکراساای در  ۀطبااق هماا
زدناای اساات، امااا اسااتاندارد باااالتری الزم اساات.  ها، دموکراساای آمریکااایی م ااال شااهروندی و رویااه

 ای گوناه بهاز حقاوق خاود  ،در نتیجاه ،برنادبهره بها  ویهو نامزدها باید بتوانند از این ر  دهندگان رأی
 شهروندان باشد. دنظر م د تا مطابق با ترجیحاتنبگذار اثر استفاده کنند که بر سیاست دولت 

، اغلاب از ایااالت متحادهکه نهادهای انتخابااتی در  کنیم می را بررسی هایی روشدر این کتاب 
 کنیم مای بررسای ،. همچناینکنناد می کماان را تساهیلرضاایت ماردم از حا  ایجاددادن،  رأیطریق 

( از سیاسات هاا آن مندی رضاایت ،درنتیجاهسازی حمایت شاهروندان )و  چه زمانی این روند فراهم
کااه بااا شااور و اشااتیاق بااه سیاساات عالقااه دارنااد رود ماایدولاات از بااین   و  -. بساایاری از شااهروندان 

ز فقاارا، بیماااران و سااالخوردگان؛ برخااورد ؛ رونااق اقتصااادی؛ مراقباات اوصاالح جنگمسااائلی همچااون 
گااارایش جنسااای، معلولیااات جسااامی؛ حفاظااات از  برابااار بااادون توجاااه باااه دیااان، ناااژاد، جنسااایت، 

از ساااازوکار روناااد انتخاباااات خساااته  - کنناااد می؛ و بسااایاری مساااائل دیگااار را دنباااال زیسااات محیز
کااه ماارا مجااذوب خااود  هااا این. امااا اند شااده کااه باار اساااس آن . قااوانینی کننااد میمسااائلی هسااتند 

باااااه چاااااه کسااااای  یاااااروز شاااااد و بناااااابراین،  کناااااد میاغلاااااب تعیاااااین  شاااااود میانتخاباااااات برگااااازار 
نااچیز  هاای تفاوت، درک آنچاه ممکان اسات در نتیجاه؛ شادخواهد  وجهتهای وی  گذاری  سیاست



  ۳|     ریکا و احزاب سیاسی. زمینۀ انتخابات در آم۱فصل 

 ضروری است. ها سیاستفرایندی به نظر برسد، برای درک نتایج انتخابات و 
چااارچوب قااانون اساساای در  ابعاااد بااارۀآمریکااایی، بااا بحاا  در شااروع بررساای دموکراساای باارای

فرایناد انتخاباات  اصالی خاود   ابعاادبا فرایند انتخابات بلکه با  تنها نهکه  کنیم می آغاز  ایاالت متحده
کمیات آمریکاا باه تواناایی  ابعاادنیز ارتباط دارند. خواهیم دید که چگونه هر یاک از ایان  اساسای حا

کاااهش رضااایتمندی نساابت بااه شااهروندان در افاازایش  توسااز دولاات  شااده اعمال های سیاسااتیااا 
کااه  کنااد میفاادرال تبیااین  نظااامماننااد تفکیااک قااوا و  یا شااده شناختهدارد. مفاااهیم  تااأثیر  هااا آن

 درنتیجاهو  کناد می مندی دموکراتیاک را حال رضاایت ۀمسالل فرد منحصاربه شاکلی بهچگونه آمریکا 
 .الزم است بررسی شود مهمی را به همراه دارد که  یامدهای

 جمهوری فدرال با تفکیک قوا

گاای   ازنظاار  شااده نیتضمدموکراساای آمریکااا تفکیااک قااوا )بااا کنتاارل و تااوازن  ۀکننااد نییتعدو ویژ
گای هم شاید قانون اساسی( و فدرالیسم است. سایر ملل   ۀ، اماا شایوباشانددارای یک یا هار دو ویژ

آمریکاا را  نظاام تاوان نمیاسات.  فرد منحصاربه حادهایاالت متبر اساس قانون اساسی  ها آنعملکرد 
کمیت درک کرد. ها آنبدون بررسی اهمیت   برای سیاست و حا

کاااه قاااوای مجریاااه، مقنناااه و قضااااییه در نهادهاااا گاناااه یتفکیاااک قاااوا باااه ایااان معناسااات  ی جدا
گر فردی در قو ر مقننه یا دادگاه خادمت کناد. د ۀدر قو تواند نمیمجریه خدمت کند،  ۀمستقرند. ا

 ایااالت متحادهجمهاور  جزئای وجاود دارد. ماورد اول معااون رئیس یسطح دولات ملای، دو اساتثنا
. کناد می فعالیات ایاالت متحادهرئیس سنای  عنوان به( است که قوۀ مجریه)مقام اجرایی منتخب 

رئایس  ،طارفین اسات. ماورد دیگار  رأیدادن در صاورت تسااوی  رأیتنها وظایف وی ریاست سنا و 
کااااه در شاااارایطی نااااادر  یاااااالت متحاااادهادادگسااااتری  استیضاااااح  صاااادد در ساااانا  کااااه هنگامیاساااات 

اتفااق افتااده  آمریکاادارد. ایان امار فقاز دو باار در تااری   برعهادهجمهور برآید، ریاست سنا را  رئیس
 است.

 گاذاران قانوناز  یجادا قاوۀ مجریاه، رئایس شاوند می ی که با تفکیک قوا مشخصهای در دولت
گاناه انتخااب یاین مقامات در انتخاباات تنها نه، ایاالت متحده . در شود می انتخاب ، شاوند می جدا

بارای  چهارساله ۀدور -ت که در قانون اساسی مشخص شده اس طور  همان، نیز  ها آنبلکه وظایف 
باارای  ساااله ششهااای  باارای اعضااای مجلااس نمایناادگان و دوره دوسااالههااای  ، دورهجمهااور  رئیس

. شاوند می برگزیادهتوسز انتخابات مختلفای  ها آنکه  کند می تضمین -ایاالت متحده سناتورهای 




