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 :مقدمه
 ريشه ھاى اوليه و اساسى دموکراسى

 

Melvin I. Urofsky 

 

 «.تا دولت مردم، توسط مردم، و براى مردم، از صحنه روزگار محو نشود ...»
 پرزيدنت آبراھام لينکلن -

 ١٨۶٣خطابه گتيسبورگ، 

 

داشت، در خاتمه سخنرانى  لينکلن، در خالل يکى از جنگھاى مھيب داخلى که براى حفظ اياالت متحده جريان دنتپرزي
، شايد معروفترين تعريف از دموکراسى در تاريخ Gettysburg طنين انداز خود در تخصيص يک گورستان ملى در

عناصر اساسى يک دولت  آن بود که» ، و براى مردمدولت مردم، توسط مردم«منظور او از . بدست داد آمريکا را براى ما
 .که مشتاق آن باشند صدق مى کند دموکرات که او چنان زيبا بيان کرد براى ھمه ملت ھايی

 

کاروبار اين دولت سرشار  .دشوار است و دولت دموکرات شايد پيچيده ترين و مشکل ترين فرم دولت ھاست دموکراسى
دموکراسى براى . آن با جديت و سرسختى آنرا به پيش برند ستلزم آن است که اعضاىاست از بحرانھا و تضادھا و م

حکومت جبار عمل  يک دولت آزاد ممکن است قادر نباشد بھمان سرعت يک: بلکه براى جوابگوئى است بازدھى طرح نشده
مطمئنأ . بانى عمومى بھره گيردتواند از چشمه ھاى جوشان پشتي کند، اما وقتى که در جريان عمل خود را متعھد ساخت، مى

نماى خارجى دولت . است فرم آمريکائى خود، ھرگز محصول کاملى نيست، بلکه دائمأ در حال رشد و نمو دموکراسى در
شاھد بوده اما اگر از برخورد سطحى بگذريم و به عمق برسيم، متوجه  در اياالت متحده در طول دو قرن تغييرات اندکى را

که آن اصول اساسى که زيربناى  – و صحيح ھم ھست –معھذا بيشتر آمريکائى ھا بر اين باورند . شويم شگرفى مى تغييرات
 مفاھيمى نشأت مى گيرد که در ابتدا توسط تدوين کنندگان قانون اساسى در سال دولت آنھا را تشکيل مى دھد مستقيمأ از

 .روشن شد ١٧٨٧

 

تاريخى پيدايش آنرا خاطر  ول را توضيح دھيم، و مختصرى از زمينهصفحات، سعى کرده ايم بعضى از اين اص در اين
دولت اياالت متحده بطور اخص و براى دموکراسى بطور اعم داراى  نشان ساخته و شرح دھيم که چرا آنھا براى عملکرد

ئى ھاى از نارسا چون ھر دموکراسى يک سيستم در حال رشد و تغيير است، اين صفحات ھمچنين بعضى .اھميت ھستند
ميدھد که چگونه ملت آمريکا سعى کرده با اين مسائل مواجه  سيستم دولتى اياالت متحده را خاطر نشان ساخته و توضيح

آميز بوده، ھمان مدلى  نيست که مدل دموکراسى آمريکا، ھمانطور که براى اياالت متحده چنان موفقيت ھيچ کس مدعى. شود
ملت بايد دولتش را بنا به مقتضيات فرھنگى و تاريخى خود سر و  ھر. رو آن باشنداست که ھمه دموکراسى ھا بايد دنباله 

گوناگون، بايد در ھمه  ھدف از اين مقاالت، شناسائى آن اصول اساسى و بنيادى است که، به صورتھاى صورت دھد، اما
ه نحو گسترده اى متفاوت باشند، اما دقيق تدوين قوانين مى توانند ب براى مثال، روش ھای. دموکراسى ھا وجود داشته باشند

شھروندان بايستى در جريان کار دخيل بوده و  توجه به فرم و شکل آنھا، ھمگى بايد تابع اين اصل ريشه اى باشند که بدون
 .ھستند احساس کنند که صاحب اين قوانين

 



اين موضوع ھستند که در  کليدھاى مھم کدامند؟ ما يازده اصل را شناسائى کرده ايم که به اعتقاد ما اين اصول ريشه اى
 .اياالت متحده دموکراسى چگونه رشد کرده و عمل مى کند

 

مشخص انجام شود؛ بايد روشھاى  قانونگذارى بايد در چھارچوب و به تبعيت از يک پارامتر: از قانون اساسي پيروى
يعنى آنجائى که پاى حقوق افراد در  –حوزه ھا داشته باشد، و در بعضى  تصويب شده اى براى تدوين و تغيير قوانين وجود

قانون است، اما در ھمان حال بسيار  قانون اساسى، خود يک. بايد دور از ھوى و ھوسھاى قانون اکثريت باشد –است  ميان
 رابر پايه ھاى قدرت، شاخه ھاى متفاوت آن و ھمينطور محدوده اختيارات دولت  سند حياتى دولت است که. بيش از آن است
چھارچوب اصلى و ريشه اى را نمى توان بدليل  يکى از وجوه کليدى داشتن قانون اساسى آن است که اين. بنا نھاده است

غير  اين کار مستلزم رضايت افراد است که به صورتى روشن و. به آسانى تغيير داد آمال و ھوسھاى يک اکثريت زودگذر
تدوين کنندگان قانون اساسى . اصالحيه پذيرفته است بار ٢٧در اياالت متحده قانون اساسى  ١٧٨٧از سال . مبھم بيان شود

طريق گسترش  بيشتر اصالحيه ھا دموکراسى را از. ھا را مشکل کردند ولى غير ممکن نساختند جريان الحاق اين اصالحيه
ھيچ کدام از اين اصالحيه ھا به آسانى پذيرفته . بخشيده است نژاد يا جنسيت توسعهآزاديھاى فردى و محو تفاوتھا بر مبناى 

 .ھنگاميکه تصويب شده از حمايت اکثريت بزرگى از مردم برخوردار بوده است نشده اما

 

رد مگر يک دولت آزاد قلمداد ک بدون توجه به آنکه يک دولت تا چه اندازه خوب طرح شده نمى توان آنرا: آزاد انتخابات
ناميد  شھروندان به آزادى و به طريقى که بتوان براى ھمه آنرا عادالنه و علنى آنکه مقاماتى که در رأس آن ھستند توسط

ديگرى متفاوت باشد، اما اصول اساسى آن براى ھمه  طرز عمل و مکانيسم ھر انتخاباتى ممکن است از. انتخاب شده باشند
اعمال نفوذ در  مه شھروندان واجد شرايط به صندوق آراء، حفاظت از افراد در برابردسترسى ھ :جوامع آزاد يکسان ھستند

در سطح وسيع ھميشه در معرض اشتباه و تقلب قرار دارد،  بدليل آنکه اخذ رأى. دادن رأى، و شمارش علنى و صادقانه آراء
انتخابات خيلى مھم نزديک  ست يا آنکه نتايجدارد بايد براى احتراز از آن دقت شود، تا اگر مسئله اى ھ تا آنجا که امکان

مردم متوجه شوند که با وجود اين مشکالت، ھنوز  –متحده روى داد  اياالت ٢٠٠٠ھمانطور که در انتخابات سال  –است 
 .پذيرفته شده و براى آنھا الزام آور شود نتايج بايد

 

منحصر بفرد است؛ در اين سيستم،  اياالت متحده در سيستم فدرالى دولت خود: فدرال، دولتھاى ايالتى و محلي حکومت
 اما اگر اين مدل مناسب ملل ديگر. ايالتى و محلى تقسيم شده و اعمال مى شود قدرت و اختيار بين دولت ملى و دولتھاى

دورتر باشد، اثر آن کمتر است و کمتر  ھرچه دولت از مردم. تنيست، ھنوز ھم درسھائى وجود دارد که مى توان فرا گرف
نزديک  ايالتى و محلى، آمريکائى ھا مى توانند بعضى از مقامات منتخب خود را از با داشتن دولتھاى. قابل اعتماد است

رده و به آنھائى که اجرا مى مردان و زنانى که آنھا را وضع ک آنھا مى توانند سياستھا و برنامه ھا را مستقيمأ به. مشاھده کنند
قدرتھاى دولت را بسيار مشکل  عالوه بر آن عدم تمرکز اختيارات، در دست گرفتن غير قانونى و غصب. سازند کنند مربوط
ھا بايد قدرتھا و مسئوليت ھا را غير متمرکز سازند ممکن است در يک  آن اصولى که بر طبق آن دموکراسى. تر مى سازد

گروھھا و اقوام ناھمگون، يک ابزار  تاَ يکدست، زياد اھميت نداشته باشد، اما در يک کشور وسيع باکوچک و نسب مملکت
 .حفاظتى مھم بشمار مى آيد

 

کرده است، اما روشھائى که از طريق آن  تاريخ نشان ميدھد که انسان در طول پنج ھزاره قوانين رسمى تدوين: قانون تدوين
رأى  ھا گرفته تا» شاه –خدا «آورده اند تفاوتھاى شگرفى با ھم داشته و از احکام  جودجوامع مختلف اين قوانين را بو

از : قانون در سطوح فراوانى تدوين مى شود در اياالت متحده،. اکثريت در ميتينگ ھاى روستائى را دربر مى گيرد
شھروندان، چه  ما در ھمه اين سطوح،ا. قانونگذاران ايالتى، تا کنگره اياالت متحده شوراھاى محلى شھرک ھا گرفته تا

عاملين . و به نحو وسيعى در شکل دادن به آنھا سھيم بوده اند بطور مستقيم و چه غير مستقيم، از خود مايه فراوان گذاشته اند



چنانچه قوانينى در جھت بھترين  قانونگذارى تشخيص مى دھند که آنھا در برابر شھروندان خود مسئول بوده و نھادھاى
 کليد تدوين قانون در چھارچوب دموکراسى،. انتخابات آينده شکست خواھند خورد اى منافع مردم را بوجود نياورند، دربر

شھروندان و نياز به تشخيص آمال و نيازھاى  طرز کار يا حتى محل انجام آن نيست، بلکه آن احساس حساب پس دادن به
 .است مردم است که از اھميت برخوردار

 

دادگاھھا فارغ از  يادآور شد که ١٧٨٨-١٧٨٩در سالھاى » فدراليست«الکساندر ھاميلتون در : مستقل ائيهيک قوه قض
معھذا دادگاه ھا مى توانند در يک . دولت خواھند بود در» کم خطرترين شاخه«قدرتھاى ناشى از شمشير يا کيف پول، 

موارد مبھم قانون اساسى  اھرم اجرايى است که از طريق آنقدرتمند بوده، و از بسيارى جھات دادگاه آن  حکومت آزاد بسيار
قانون  دادگاھھا مى توانند قوانين کنگره يا مقررات ايالتى را بدان دليل که با در اياالت متحده. تفسير شده و اجرا مى گردد

به داليل مشابه به ھمين سرنوشت دچار  اساسى در تعارض است، باطل اعالم کرده و حتى اعمال رئيس جمھور را نيز
قضات  اياالت متحده سيستم دادگاھى است؛ اين از آن رو امکان پذير است که بيشتر بزرگترين مدافع حقوق افراد در. سازد

. توجه خود را عطف به موضوعات حقوقى بنمايند مادام العمر متصدى کار خود بوده و مى توانند فارغ از کشاکش سياستھا
چه مى گويد،  اساسى يکسان نيستند، بايد نھادى وجود داشته باشد که تعيين کند قانون اساسى ليکه ھمه دادگاھھاى قانوندر حا

 .رفته اند و چه ھنگام شاخه ھاى مختلف دولت از قدرت قانونى خود فراتر

 

مسئوليتھاى دولت از اداره  دھمه جوامع مدرن بايد داراى يک رئيس اجرايى بوده که قادر باش: جمھوري قدرتھاى رياست
از کشور را در زمان جنگ انجام دھد اما بايد خط ظريفى بين دادن  ساده يک برنامه تا ھدايت نيروھاى مسلح براى دفاع

. جلوگيرى از ديکتاتورى رسم شود به مجرى براى انجام کار و در ھمان حال محدود ساختن آن اختيارات براى نيروى کافى
را در مورد قدرتھاى رئيس جمھور رسم کرده، و در ھمان حال که دفتر او  قانون اساسى، خطوط روشنى در اياالت متحده

گرفته در کاخ سفيد يعنى رئيس  قدرتمندترين نھادھا دردنياست، نيروى آن از رضايت مردم و توانايى شخص قرار يکى از
جا نيز، سازمان و ساختمان واقعى دفتر رئيس قوه اين. ناشى مى شود جمھور با خوب کار کردن با شاخه ھاى ديگر دولت

بر آن دفتر تحميل شده، » نيروھا جدايى«نيست، بلکه فشارھا و محدوديتھايى که به وسيله اصولى از قبيل  مجريه مطرح
از طريق به کارگيرى مھارتھاى سياسى خود چھارچوبى را براى  در يک دموکراسى رئيس جمھور بايد. مطرح است
بايد مطمئن شوند که  در ھمان حال ھمه شھروندان. قضائيه و باالتر از ھمه با مردم بوجود بياورد قوه ھمکارى با

 .يا نخست وزيران ھميشه خدمتگذار مردم اند و نه ارباب آنھا محدوديتھاى قانون اساسى تضمين مى کند که رئيس جمھور و

 

روزنامه ھا، شبکه  -- ارتباط جمعى آزاد  بسيار نزديکى به وسايلحق مردم براى آگاھى از امور، پيوند : مطبوعات آزاد نقش
تعقيب و  بتوانند عملکرد دولت را مورد تحقيق قرار داده و نتايج آن را بدون ترس از دارد که -- ھاى راديويى و تلويزيونى 

را به عنوان توھين ) مامى دولتو با گسترش آن قانون ت) قانون عرفى انگلستان ھر نوع انتقاد از پادشاه. اتھام گزارش دھند
را براى مطبوعات  اياالت متحده سرانجام اين جرم را موقوف کرد و به جاى آن يك تئورى. مى کند فتنه انگيز جرم تلقى

در يک وضعيت پيچيده، ممکن است شخصأ يک  .مشخص کرد که قادر بوده است به خوبى به دموکراسى خدمت کند
به طرز  تماشاى محاکمات، نشستن در جلسات قانونگذارى يا مباحثات، يا تحقيق و رسيدگى اىشھروند نتواند کار خود را بر

از طريق وسائل ارتباط جمعى نوشتارھا و نيز  اما مطبوعات نقش جايگزين شھروند را بعھده گرفته و. کاردولت ترک کند
در يک  .واند بر مبناى آن آگاھى ھا عمل کندرا گزارش مى کند، بنابراين شھروند مى ت راديو و تلويزيون يافته ھاى خود

عدالت در عملکردھاى غير کافى و غير مؤثر  حکومت مردمى، براى کند و کاو در مورد فساد، و نشان دادن عدم اجراى
گردد،  ھيچ کشورى نمى تواند بدون مطبوعات آزاد از موھبت آزادى بھره مند. مى کنند نھاد دولت، مردم به مطبوعات تکيه

 .کى از نمودارھاى ھر حکومت جبار ساکت کردن وسائل ارتباط جمعى استو ي

 



قانونگذارى عمدتاَ معرف يک ديالوگ يا گفت و  در قرن ھجدھم و در حقيقت بيشتر قرن نوزدھم،: گروھھاى منافع ويژه نقش
جمعيت کمتر، برنامه  بعلت آنکه .نمايندگان منتخب آنھا در کنگره يا دولت ھاى ايالتى و محلى بود شنود بين رأى دھندگان و

که شھروندان براى کمک به معرفى ديدگاھھاى خود مرتباَ به  ھاى دولت محدودتر، و ارتباطات ساده تر بود، نيازى نبود
اکنون موارد بسيارى  .اما در قرن بيستم جامعه پيچيده تر شد و نقش دولت گسترش يافت. مراجعه کنند سازمانھاى واسطه
کنند و براى آنکه عقايدشان درباره مسائل بخصوص به آگاھى  ھندگان مى خواھند درباره آن اظھار نظرھست که رأى د
خصوصى دفاع مى کنند؛ و نيز  شھروندان گروھھاى تبليغات پارلمانى بوجود آورده اند که از منافع عمومى و ديگران برسد،

اين جنبه دموکراسى آمريکائى ھا ھدف . ه اندمسئله خاص کرد که خود را وقف يک (NGO) سازمانھاى غير دولتى
کالن پول مى توانند صداى  فراوان است، و برخى از مردم ادعا مى کنند که آن منافع با دسترسى به مبالغ انتقادھاى داخلى

 در اين انتقاد حقيقتى نھفته است، اما حقيقت موضوع اين. ھستند بلند کنند خود را بھتر از آنھائى که داراى منابع محدودترى
درباره موضوعات بخصوص کمک کرده و  است که صدھا گروه در بين آنھا وجود دارند که به آموزش عموم و قانونگذاران

 را به اطالع قانونگذاراناز شھروندان عادى کمک مى کنند که ديدگاھھاى خود  بدين طريق در اين عصر پيچيده به بسيارى
اين سازمانھاى غير دولتى به پااليش و  با ورود به عصر اينترنت، تعداد اين صداھا حتى بيشتر ھم شده و. خود برسانند

 .نحو مؤثرى کمک مى کنند تمرکزبر روى عالقمنديھاى شھروندان به

 

کار دولتشان چگونه است، معموأل تنھا  بدانند طرزتا قبل از اين قرن، اگر مردم مى خواستند : حق مردم براى آگاھي حفظ
ديوان  اما امروزه ما با. شھردارى يا انجمن شھر و شنيدن مباحثات و مذاکرات بود کارى که مى کردند رفتن به تاالر

صدھا صفحه بالغ مى شود، و يک جريان  ساالرى ھا، اوضاع ومقررات وسيع و پيچيده اى سروکار داريم که اغلب به
 قابل توضيح است، ھنوز ھم ممکن است براى بسيارى از مردم آنقدر نامفھوم باشد نگذار، حتى ھنگامى که براى مردمقانو

بدين معنى که  –ممکن است شفاف باشد  در يک دموکراسى، دولت بايد تا آنجا که. که متوجه نشوند وضع از چه قرار است
واضح است که ھمه تصميمات دولت . مومى در دسترس عموم باشدو تحقيق ع بررسى ھا و تصميمات آن بايد براى بررسى

مى شود، آيا اجراى عدالت کافى و  اعالم کرد، اما شھروندان حق دارند بدانند دالرھاى مالياتى آنھا چگونه خرج را نبايد
 چگونه قابل دسترسى اين مسئله که اين اطالعات. مسئوليت عمل مى کنند يا نه مؤثر است، و آيا نمايندگان منتخب آنھا با

 .در خفاى کامل کار کند است، از دولت تا دولت ديگر تفاوت دارد، اما ھيچ دولت دموکراتى نمى تواند

 

اين صورت يکى از مسائل مھم  حکومت اکثريت باشد، در» دموکراسي«اگر منظور ما از : از حقوق مدنى اقليت ھا حفاظت
کسانى نيستند که عليه حزب برنده رأى داده » اقليت«منظور ما از . شود ا مىدر يک دموکراسى رفتارى است که با اقليت ھ

در اياالت متحده، گرفتارى بزرگ، . تفاوت دارند بلکه آنھائى ھستند که بدليل نژاد، دين يا قوميت به نحو ثابتى با اکثريت اند،
طول کشيد  امکان پذير شد و يک قرن ديگربردگان سياھپوست پس از يک جنگ خونين داخلى  رھائى. مسئله نژاد بوده است

مسئله برابرى نژادى چيزى است . کرده بود بھره مند شوند تا سياھان بتوانند آزادانه از حقوقى که قانون اساسى به آنھا اعطا
گيرتر انگيزه اى براى ھرچه فرا اما اين قسمتى از طبيعت رشد و نمو دموکراسى،. متحده با آن درگير است که ھنوز اياالت

و  متفاوتند که نه تنھا از تعقيب در امان باشند بلکه به عنوان شھروندان کامل شدن و موھبتى است براى آنھايى که از اکثريت
ملتھايى که با اقليتھاى خود به نحو خونين و  مثالھايى از. متساوى الحقوق فرصتى براى شرکت در جامعه داشته باشند

اما ھيچ اجتماعى . است نند، و قتل عام نازيھا بر عليه يھوديان يکى از روشنترين مثالھاى آنفراوا وحشتناکى رفتار کرده اند
مردم را از حفاظت کامل قوانين محروم کند نمى تواند اين  چنانچه به طور برنامه ريزى شده گروھھاى به خصوصى از

 .داشته باشد که خود را دموکرات بنامد بلندپروازى را

 

نظامى براى دفاع از ملت يا فتح  در زمانھاى قديم مسئوليت اصلى يک رھبر ھدايت نيروھاى: ان بر ارتشغير نظامي کنترل
کسى که ارتش . موفق او را با استفاده از زور به رھبرى دولت مى رساند ممالک ديگر بود و چه بسا محبوبيت يک ژنرال

در عصر جديد نيز ما در مواردى . سازد ا از قدرت محرومکنترل خود داشت، به آسانى مى توانست ھمه افراد ديگر ر را در
 سرھنگ يا ژنرال با استفاده از قدرت ارتش، از طريق کودتا دولت غير نظامى را خارج از شمار شاھد بوده ايم که يک



رھنگى نظامى باشد، بلکه بايد داراى ف در يک دموکراسى ارتش نه تنھا بايد تحت کنترل مقامات غير. سرنگون کرده است
ھنگامى  نيل به اين ھدف. عنوان خدمتگزاران ارادتمند، و نه حاکمان جامعه تأکيد شود باشد که طبق آن بر نقش نظاميان به

طبقات جامعه مى آيند و پس از يک دوره خدمت  آسانتر است که يک ارتش مردمى وجود داشته باشد که افسران آن از ھمه
حفاظت از  ارتش بايد ھميشه مطيع باقى بماند؛ شغل آن: اما اصول يکسان است. گردند به زندگى غير نظامى بر مى

 .دموکراسى است نه فرمانروايى

 

مھمتر از ھمه آنکه در يک دموکراسى منبع نھايى  اوالَ و. اين مقاالت ما مى توانيم مفاھيم بسيار عميقى را برداشت کنيم از
ما، «: مى کند اياالت متحده اين نکته را در اولين کلمات خود با صراحت اعالم قانون اساسى .ھمه اختيارات مردم ھستند

ھمه قدرتھاى دولت بايد از مردم ناشى شود، و يا بايد . »کنيم اين قانون اساسى را وضع و برقرار مى... مردم اياالت متحده
جريان تدوين قوانين و نيز  گون از جملهاين پذيرش به صورتھاى گونا. عنوان امرى مشروع پذيرفته شود از طرف آنھا به

 .انتخابات آزاد و عادالنه امکان پذير است

 

دولت نتواند آنقدر قدرت يابد که اراده  اصل کلى آن است که بايد يک جدايى بين قدرتھا باشد تا ھيچ کدام از بخشھاى دومين
 ه عنوان قدرتمندترين مقام نگريسته مى شود،در سيستم دولتى آمريکا ھميشه ب ھر چند رئيس جمھور. مردم را سلب كند

با ھماھنگى ساير شاخه ھاى دولت و نيز  قانون اساسى آن قدرتھا را محدود کرده و مقرر مى دارد که رئيس ھيئت مجريه
 به نظر مى رسد که کنترل غير نظاميان بر ارتش قدرت زيادى را در دست رئيس اگرچه. رأى دھندگان به کار بپردازد

دادگاھھا . سوءاستفاده از اين قدرت کار مى کند متمرکز کرده، فرھنگ غالب بر ارتش در يک جامعه آزاد بر عليهجمھور 
در يک . دارند محدود کردن قدرت قوه مجريه است بلکه در مورد قوه مقننه نيز ھمين اختيار را نيز کارشان نه تنھا شامل

 .بايد فلسفه و لزوم آن تعادل را درک کنند ھای متفاوتدموکراسى دولت بايد داراى تعادل بوده، و ھمه بخش

 

براى محروم ساختن ھيچ کس از آزاديھاى  حقوق افراد و اقليتھا بايستى محترم شمرده شود و اکثريت نبايد از قدرتش سوم،
 ى وجودممکن است اين کار اغلب مشکل باشد به خصوص اگر جمعيتھاى گوناگون در يک دموکراسى. اساسى استفاده کند

يك دولت دسته اى را از حقوق خود محروم  اما وقتى. دارند که در مورد مسائل اساسى داراى نقطه نظرھاى متفاوتى ھستند
 .قرار مى گيرد ساخت، حقوق ھمه افراد در معرض خطر

 

اراده . يت مى کندبنيادين حما ذکر شده و ھر کدام از عناوين آن از اين اصول» نامه ھاى دموکراسي«در سراسر  اين اصول
را  عادالنه، از طريق تدوين قوانين، از طريق مطبوعات آزاد که کار و بار دولت و خواست مردم از طريق انتخابات آزاد و

خواست مردم از طريق . تضمين مى شود زير ذره بين مى گذارند، و از طريق حق دانستن اينکه دولت دارد چه مى کند
قانون  در اياالت متحده، تفکيک قوا بموجب. اگر آنھا با ھم کمى ناھماھنگ باشند مى کند، حتىگروھھاى منافع، خود را بيان 

اين سند ھمچنين بعنوان محدوديت . آنرا مقدس مى دانند اساسى اجبارى است؛ سندى پايه اى و بنيادين که مردم آمريکا تقريباَ 
فدرال خودنمائى  بر ارتش، و بصورت وجود يک سيستم تلقى مى شود که بصورت کنترل غير نظاميان تحميل شده بر دولت

 .که مھمترين آنھا يک قوه قضائيه مستقل است و حقوق اقليت ھا از راھھاى گوناگون تضمين مى شود،. مى کند

 

براى اين مسئله وجود ندارد، زيرا  آيا مى توان اين اصول را براى فرھنگ ھاى ديگر نيز تجويز کرد؟ جواب ساده اى اما
 در خالل دوران استعمارى تاريخ آمريکا، دولت سلطنتى در. متعددى بستگى دارد فقيت ھر سيستم دولتى به عوامل داخلىمو

و بنابراين قدرت و اختيار به  لندن نمى توانست کنترل نزديکى بر مستعمرات دوردست آمريکائى خود اعمال کند،



يک سيستم فدرال منجر شد که عصاره آن در قانون اساسى بيان شد خود به  اين نيز به نوبه. قانونگذاران محلى تفويض شد
پادشاه انگلستان منجر به محدوديت  مالحظه قدرت بيش از حد. نشانگر موقعيت تاريخى ويژه مردم اياالت متحده است که

غير نظاميان را  نيروى شبه نظامى از شھروندان پايه ھاى کنترل ارتش توسط قدرت مقام اجرائى شد، در حاليکه تجربه يک
 .کرد بنا

 

مردم از سطح مردان  مشکل تر بود، اما ھمزمان با رشد و توسعه دموکراسى در اياالت متحده، حقوق تأمين حقوق افراد
گوناگون بودن . رنگھا و اديان و مذاھب گسترش يافته است سفيدپوست صاحب ملک و مال، به مردان و زنان ھمه نژادھا،

با آنھمه . دموکراسى شد براى دولت مسئله اى بنظر مى رسيد، تبديل به يکى از پايه ھاى بزرگ قدرت مردمان، که در ابتدا
آزاد، ھر کوششى براى تحميل يک روش يکسان و ھماھنگ  مردمان، مذاھب و فرھنگ ھاى گوناگون در ملت ھاى بزرگ

دگرانديشى ھا را تبديل به  بجاى مبارزه با تفاوتھا و ناھمگونى ھا، مردم آمريکا اين. خواھد شد زندگى تبديل به يک فاجعه
 .سنگ بناى ايمان خود به دموکراسى کردند

 

که بسنجند و ببينند مشخصاتى که در  الزم است –و ھميشه اين يک تجربه است  –ملت ھاى ديگر ضمن تجربه دموکراسى  -
 توانند در چھارچوب فرھنگ خود آنھا به بھترين نحو خلق شده و مورد حمايت اين اوراق به وصف در آمده اند چگونه مى

شاعر گرانقدر آمريکائى، دموکراسى کثيرى  Walt Whitman بقول والت ويتمن. اينجا راه واحدى وجود ندارد. قرار گيرند
معطوف  اما اگر ما توجه خود را به اصول اساسى و پابرجاى آن. خود در تضاد است است و اين نھاد اغلب بااز مردمان 

در آن صورت  –و از حقوق افراد حفاظت شود  که قدرت نھائى متعلق به مردم باشد، که قدرت دولت محدود شود، –کنيم 
  .آن ھدف ھا نائل شويم راھھاى فراوانى وجود دارد که به
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The Warren Court (٢٠٠١) و A March of Liberty: A Constitutional History of the United States 

 (٢٠٠١، چاپ دوم، Paul Finkelman ھمراه با)

    



 

 

 آمريکا و فراتر از آن :پيروى از قانون اساسي
 

شامل ھر فردى از افراد اجتماع شود و  بودن قوانين معتبر براى داشتن تأمين، کهانسانھا تحت لواى دولت يعنى دارا  آزادى»
 «.تدوين شده باشد توسط قوه مقننه ناشى از آن اجتماع

 جان الک

 

 ۴رساله دوم، فصل 

 
 

 از قانون اساسى يا حکومت قانون بمعناى آن است که رھبران و نھادھاى دولتى پيروى
 داراى قدرت محدودى ھستند و اين محدوديت ھا از طريق روشھاى مشخص و تأئيد

 غرض از يک نھاد سياسى يا روش قانونى، دولت است که در. شده اى اعمال مى شود
 .قدم اول خود را ھم وقف خير تمامى جامعه و ھم حفظ حقوق تک تک افراد مى کند

 

در  تابع قانون اساسى، که ريشه در ايده ھاى آزاديخواھانه سياسى دارد، در اصل دولت
حفظ جان و  اروپاى غربى و اياالت متحده بعنوان يک وسيله دفاعى از حق افراد براى

حقوق، معماران قانون  براى تضمين اين. و بيان پديد آمدمال آنھا و به جھت آزادى دين 
دولت، تساوى افراد در برابر قانون، دادگاھھاى بيطرف، و  اساسى بر رسيدگى و کنترل بر قدرت ھر کدام از شاخه ھاى

يلتون، جمله جان م نمونه ھاى درخشان نمايندگان اين طرز فکر و سنت سياسى از. تأکيد داشته اند جدائى دين و سياست
سياستمدارانى مثل توماس جفرسون و جيمز مديسون، و فيلسوفانى از  حقوقدانھائى مثل ادوارد کوک و ويليام بالک استون،

 .برلين ھستند ھابز، جان الک، آدام اسميت، بارون دومنتسکيو، جان استوارت ميل و آزايا قبيل توماس
 

قرن بيست و يکم احتماال ھمان مسائل دولت ھائى خواھد بود که  رمسائل رھبرى و اداره جوامع مطابق با قانون اساسى د
 «ھاى متعصب دموکراسى«يا » دموکراسى ھاى مخالف اصول آزادي«پديده جديد . شناخته شده اند بعنوان دموکرات

(“illiberal democracies) منطقى اين حقيقت مى گيرند که اين رژيم ھا بطرزى  مشروعيت و در نتيجه قدرت خود را از
 –قانون اساسى  يعنى دولتى اسماَ دموکرات و بدون آزادى ھاى ناشى از –دموکراسى غير ليبرال  .دموکرات بنظر مى رسند

سوءاستفاده از قدرت، اختالفات و جدائى ھاى قومى و حتى  نه تنھا ناکامل بلکه خطرناک است چرا که با خود محو آزادى،
تعدادى از . نبوده است دموکراسى در دنيا ھمواره ھمراه با گسترش آزاديھاى قانونى انتشار و گسترش .جنگ را بدنبال دارد

يک سنت زنده . احتياجات خود براى توجيه محدوديتھا استفاده کرده اند رھبران برگزيده شده از طريق انتخابات آزاد از
. نقطه نظرھاى سياسى فراھم مى کند بيان سياسى چيزى بيش از انتخابات آزاد و عادالنه، يا فرصتھاى بيشترى براى آزادى

 را براى جداسازى قدرتھای دولتى فراھم مى کند تا بدان وسيله آزاديھاى اساسى يک دموکراسى آزاد ھمچنين يک پايه قانونى
 .بيان، گرد ھم آيى، مذھب، و حق تملک را حفظ کند

 



 پايه ھاى تاريخى :پيروى از قانون اساسي

 

. دولت تابع قانون اساسى يافتند ھاى سياسى مثالھاى عملى خود را در مبارزات براى دستيابى به يکمدرن آزادي تئوريھاى
محافظه  پيدايش طبقه تجار که از سلطنت. ليبراليسم يا آزادى درانگلستان بدست آمد اولين و شايد بزرگترين پيروزى براى

ھفدھم شد و با تأکيد بر ارجحيت پارلمان، و  ى در قرنکار در قرن شانزدھم حمايت کرده بود منجر به مبارزات انقالب
اساسى سر  آنچه که به عنوان عالمت مشخصه قانونگذارى مدرن و تبعيت از قانون. رسيد سرانجام مجلس عوام، به موفقيت

د اساسى ھمه اگرچه اين موضوع يکى از موا(جوابگو باشد  بر آورد تأکيد بر اين نکته نبود که پادشاه بايد در برابر قانون
خودنمايى ميکرد تأسيس  آنچه که به روشنى. اين مفھوم قبالَ در قرون وسطى به خوبى جا افتاده بود .(قانونھاى اساسى است

قانونگذارى مدرن که بر مبناى قانون اساسى است با . اجرا مى شد وسائل مؤثر براى کنترل سياسى در جايى بود که قانون
 .مد که دولت برگزيده به رضاى اتباع خود وابسته بودسياسى به دنيا آ اين الزام

 

ايده اى كه بر طبق آن کسانى . مالى داشت آن گذشته دولت مدرن تابع قانون وابستگى بسيار نزديکى به اقتصاد و قدرت از
اقتصادى و  أميناين ايده که ت. مالى تأمين مى کند بايستى از طرف دولت نمايندگى شوند که مالياتھايشان دولت را از نظر

کاھش درآمدھاى فئودالى پادشاه، رشد . قانون است عدالت اجتماعى دست در دست ھم دارند کليد دولت مدرن مبتنى بر
واقعى و  ھمبستگى ملى در برابر اطاعت سمبوليک از شاه و دربار ھمگى منجر به محدوديت سازمانھاى منتخب و احساس
 .مؤثر قدرت مقام سلطنت شد

 

انگلستان نه تنھا جنگى بود براى  مشاھده مى شود، انقالب ١۶٨٩چند ھمانگونه که از طريق مواد اليحه حقوق مدنى  ھر
بلکه جھت برقرار سازى آن آزاديھايی بود که به باور آزاديخواھان براى  ،(در يک برداشت سطحي(حفظ حقوق مالکيت 

مدنى انگليس برشمرده شده بود  که در اليحه حقوق» ق انسانحقو«. و عزت نفس و ارزش اخالقى انسان حياتى بود شاًن
 و در اعالميه حقوق بشر ١٧٧۶بويژه در اعالميه استقالل آمريکا در ; اعالم شد بتدريج در ماوراء مرزھاى انگلستان به دنيا

ه بود و در قرن اياالت متحده و فرانس قرن ھيجدھم شاھد ظھور دولتھاى مبتنى بر قانون اساسى در. ١٧٨٩فرانسه در 
 .موفقيت آلمان، ايتاليا و ملل ديگر دنياى غرب را دربر گرفت نوزدھم ادامه آن با درجات مختلف

 

 ھوادارى از قانون اساسى و ميراث بنيانگداران آمريکا

 

است؛ بطوری زنان آزاد و منطقى بنا شده  و ترتيب مبتنى بر قانون اساسى جامعه آمريکا، بر پايه ھاى رضايت مردان و نظم
تئوريھاى  .، بعنوان يک بنياد جھت دستيابى به اھداف محدود، بيان شده است» اجتماعي قرارداد«که در سمبل آن يعنى 

نحو سکه رايج بودند به فيلسوفان انگليسى توماس ھابز و  در قرون ھفدھم و ھيجدھم اروپا كه به بھترين» قرارداد اجتماعي«
جامعه را به داليل  اين متفکران تعھدات سياسى افراد نسبت به. ان ژاك روسو وابسته اندفرانسوى ژ جان الک، و فيلسوف

خوبى از امتيازات يک جامعه مدنى يعنى جايى که افراد ھم از  منافعى که براى خود آنھا دربر دارد توجيه ميکردند و به
وجه مشخصه آن  ت ايده آل فرضى کهيعنى يک وضعي» وضعيت طبيعي«مندند، در مقايسه با مضرات  حقوق خود بھره

منعکس کننده آگاھى اصولى از اين موضوع است که » اجتماعي قرارداد«ايده . غيبت کامل اختيارات دولتى است، آگاه بودند
ايمن باشند که حاکميت آن  دولت آزاد وجود داشته باشد، و اگر قرار است انسانھا بر عليه ھجوم تعصباتى اگر قرار است يک

منطقى است، نه تنھا يک دولت بلکه جامعه اى زنده و قابل دوام الزم  عينى ناامنى، بيدادگرى، و طغيان بر عليه نظمتجسم 
الزم است که دولت براى تضمين خير  جان جى متذکر شد که اگر ٢شماره » فدراليست«در مقاالت معروف . بوجود آيد است



در نتيجه شرکت به عنوان . عى خود به نفع جامعه صرف نظر مى کندحقوق طبي جامعه داراى قدرت باشد فرد از بعضى از
تصميمات اجتماعى اتخاذ شده در  شھروند در جامعه مبتنى بر قانون اساسى ھمراه با مسئوليت اطاعت از قوانين و يک

 - «انسان –حيوان «م به عقيده ارسطو و اسپينوزا، ھ. شديداَ مخالف آنھا باشد فعاليتھاى عمومى است، حتى ھنگاميکه آن فرد
که قانون را در دست خود مى گيرد  –بالقوه  ديکتاتور -» انسان –خدا «و ھم  –مجرم نااميد و پوچ گرا يا ھرج و مرج طلب 

. موافق بودند ھابز، الک و بنيانگذاران آمريکا ھمگى با اين نظر. را از اجتماع طرد کرد را بايد مطيع جامعه ساخت يا آنھا
قوانين و سياست ھاى . جامعه نمى تواند وجود داشته باشد لى و حياتى يک جامعه مدنى است که بدون آن ايناين شرط اصو

وظيفه و تعھد آنھا خدمت به  .قانون اساسى، تنھا داراى دامنه محدود و برخاسته از رضايت مردم نيستند يک دولت مبتنى بر
 .آن استافراد  خوشبختى و رفاه مردم جامعه بطور کلى و تک تک

 

ھمگى خود را  –کنندگان قانون اساسى  ھم انقالبيون و ھم تدوين –ادامه تاريخ آمريکا سياستمداران آمريکائى  ھمزمان با
 ، تا ختم)١٧٨١(گرفته تا مواد قانونى کنفدراسيون ) ١٧٧۶(اعالميه استقالل  از: وارث اين ارثيه محسوب مى کردند

اينھا نمونه ھائى از ). ١٧٩١(مدنى  تا تصويب اعالميه حقوق) ١٧٨٧(انون اساسى ، تا تدوين ق)١٧٨٣(جنگھاى انقالب 
 .آمريکائى ھا براى آزادى و برخوردارى قانون اساسى خودنمائى ميکند مسائل عادى آن است که در مبارزه

 

 حاکميت ملى

 

نون اساسى آمده است و گوياى اصل قا اين کلمات در مقدمه» اين قانون اساسى را وضع و مقرر مى سازيم... مردم ما،»
کنندگان قانون اساسى يک سند حکومتى بوجود آورده اند که براى تصويب به  تدوين. حاکميت ملى يا حکومت مردم است

دولت داده شده و نه به ھيچ مقام دولتى،  عرضه کرده اند و مبناى آن اين مفھوم بود که اختيارات سياسى نھايى به دست مردم
خود،  صاحب دولتمان ھستيم، اما در حکومت دموکراسى منتخب» ما مردم«. اختياراتند مردم ھستند که صاحب آنبلکه اين 

اگرچه اين انتقال قدرت به . واگذار مى کنيم اختيارات اداره روز به روز کشور را به ھيئتى از نمايندگان منتخب خود
تقليل مى  به عنوان حکميت باال دست نه خدشه دار مى کند و نهمسئوليتھاى آنھا را  و نمايندگان به ھيچ روى حقوق مردم

را حفظ کرده و با آرامش مقدارى از آن را به  مشروعيت دولت وابسته به اتباع آن است که اين حقوق سلب نشدنى. دھد
 .را دارند كه ھر موقع بخواھند مى توانند قانون اساسى خود را اصالح کنند دولت منتقل کرده و اين اختيار

 

 حکومت قانون

 

منطقى باشد بلکه ھماھنگ با قانونى واالتر  تئورى قانون اساسى دولت بايد نه تنھا از ديد احساسات اکثريت عادالنه و طبق
که  ١٧٧۶ اعالميه قانونى. اشاره مى کند» قوانين طبيعت و خداى طبيعت«آن به عنوان  باشد، چيزى که اعالميه انتقال به

» آنھا را در ھمه موارد، ھر چه باشد، متعھد ميکند» بوسيله آن پارلمان انگليس مدعى مستعمره نشين ھاى آمريکا شد که
تقاضاى  مت قانون ميگويد که براىحکو. قانون و حکومت توسط قانون را به نمايش گذاشت نقطه اوج تضاد بين حکومت

تا آنکه صرفاَ به  –است و ھمه دنيا مى فھمند  که متعالى –استيناف به سطح باالترى از قانون و عدالت مراجعه شود 
قانون خون نظم  بنيانگداران آمريکا بر اين باور بودند که حکومت. مصوبه سياستمداران معاصر موجودات فناشدنى يا قوانين

توسط يک ) و با ايالت(گويد اگر رابطه ما با ھمديگر  حکومت قانون مى. آمريکا و آزاديھاى مدنى اساسى استاجتماعى 
احتمال دارد که ما  در اين صورت کمتر –و نه توسط يک عده اى از اشخاص  –بيطرفانه سرپرستى گردد  سرى قانون نسبتاَ 

ينجا تعھدات سياسى پيشنھاد شده توسط حکومت قانون نه تنھا در مورد ا توجه کنيد که. قربانى قوانين مطلق يا مستبدانه شويم



حاکمان و دولتمردان نيز صدق مى  آزاديھاى اتباع و شھروندان است، بلکه با ھمان شکل و بصورتى مساوى براى حقوق و
 اساسى يک اليه محافظ براىفراتر از قانون عالى کشور، تدوين کنندگان قانون  با بستن راه فرد و دولت در دستيابى به. کند

 .حقوق و آزادى ھاى فردى بوجود آوردند

 

 تفکيک قوا و سيستم بررسى و تعادل

 

قوانين، و نه متکى به افراد را بوجود  آمريکا مجبور بودند به اين سئوال پاسخ دھند که چگونه دولتى مبتنى بر بنيانگداران
بودند که  از آن گذشته اين رھبران افراد سياسى واقع بينى. دسترس بودندحکومت در  مى آورند، در حاليکه تنھا افراد براى

شايد بدترين اظھار نظر راجع . مکان خودشان بود قصدشان مرتبط ساختن روح قانون اساسى به خصوصيات يگانه زمان و
جاه طلبى بايد  :ى گويدمديسون م. بيان شده است ۵١توسط جيمز مديسون در فدراليسـت شماره  به اين معضل فلسفى و عملى

فقط آگاھى کمى از . به حقوق قانون اساسى محل پيوند بخورد منافع انسانھا بايد به طرزى جاودانه. راه جاه طلبى را ببندد
اگر » .ضرورى است چنين ابزارھايى براى كنترل سوء استفاده ھاى دولت«است که به ما بگويد که  طبيعت انسانى کافى
. اما مديسون يک واقع بين بود. الزم بود و نه کنترل خارجى د در آن صورت نه کنترل داخلى بر دولتانسانھا فرشته بودن

ھاى بھتر بوسيله منافع  جبران نقص انگيزه«مديسون، قانون اساسى مشمول سياستى است که مبتنى است بر  بازھم به گفته
ورانه توجه و احترام به انسانھا بنا شده، بايستى دولت زمينه جس يک چھارچوب براى قانون اساسى، که بر» .متضاد و رقيب

احتياط کاريھاى کمکى کنترل و ايجاد  ھر چند آنچه که بھمان اندازه اھميت دارد. سازد که اتباع خود را کنترل کند را قادر
 .تعادل در داخل خود دولت است

 

 –را تضمين کردند که قدرتھاى اصلى دولت  ى اين مسئلهتقسيم کار دولت بين سه شاخه مستقل، تدوين کنندگان قانون اساس با
دولت به  اختصاص دادن اختيارات. تحت تسلط ھيچکدام از شاخه ھا قرار نخواھند گرفت انحصارا –مقننه، مجريه و قضائيه 

چيره شود که قادر باشد بر قدرت دولتھاى اياالت  سه شاخه جداگانه ھمچنين از تشکيل يک دولت ملى بيش از اندازه قوى
اختيارات  يک مثال اين است که چگونه. مسئوليت ھاى دولت عمدتاَ با ھم اصطکاک دارند قدرت ھا و. جلوگيرى مى کند

اين وتو ھم به نوبه خود مى تواند با دو سوم آراء  .کنگره در وضع قوانين مى تواند بوسيله وتوى رئيس جمھور کنترل شود
بسيج ارتش و  نوان فرمانده کل قوا خدمت ميکند، اما فقط کنگره است که اختيارجمھور به ع رئيس. دو مجلس باطل شود

انتصاب ھمه قضات فدرال، سفرا و ساير مقامات  رئيس جمھور قدرت. پشتيبانى از آن و اعالن جنگ را در دست دارد
گردد مگرآنكه  قانونى نافذ نمىھيچ . انتصابات بايستى با مشورت و رضايت سنا انجام پذيرد عاليرتبه را دارا است اما ھمه

 .توسط ھر دو مجلس تصويب شود

 

ريشه . مطابقت آنھا با قانون اساسى است عالى داراى قدرت نھايى براى ابطال قوانين قضائى و اجرائى بر مبناى عدم دادگاه
 عليه Marbury تحکيم قدرت دادگاھھاى فدرال در اياالت متحده، به پس از محاکمه اين موضوع، يعنى بررسى قضائى و

Madison (١٨٠٣) اياالت متحده ناشى نمى شود، بلکه از يک  قدرت بررسى قضائى از قانون اساسى مکتوب. مى رسد
 محاکمات، حداقل بعنوانآنچه در اين . که قدمت آن به اواخر قرن ھجدھم مى رسد سلسله محاکمات دادگاھى ناشى مى شود

در آن . بررسى قضائى و قانون برتر است توجيه فلسفى يا اخالقى اختيارات دادگاه، داراى وجه اشتراک است، ارتباط بين
ديگر قانون  باستانى بودند که اگر يک قانون مثبت يا انسانى از قانون طبيعت جدا شود، زمان آمريکائى ھا پيرو اين تعليم

بنام اظھار و اثبات قطعى حقوق مستعمراتى  James Otis ايده کلى اين موضوع در اثر. اف قانون استنيست بلکه انحر
 :مجسم شده است) ١٧۶٩(انگليس 

 



او تنھا قادر است . جريانش را برگرداند طبيعت، ساخته بشر نيست، بنابراين در قدرت او نيست که آنرا اصالح کند يا قانون
که احساس  چنانچه مجازاتى براى انسان وجود داشته باشد. آن سرپيچى کند و آنرا بشکند آنکه از آنرا اجرا و رعايت کند يا

از دسته صالحان و انسانھاى نيک به سطح حيوان  کند از چيزى محروم شده، و بعلت حماقت و ضعف شأن او پايئن آمده و
ھرگز با  برى درنده تبديل شده است، مورد اخيردوست، و شايد پدر کشور خود به شير يا ب نزول کرده و يا از صورت يک

 .بخشودگى، و بدون اعمال مجازات انجام نمى شود، حتى در زمان حيات او

 

 فدراليسم

 

عدم . سطوح ملى و ايالتى :اين کشور ھمچنين تصميم گرفتند که قدرت در بين سطوح مختلف دولت تقسيم شود بنيانگذاران
خلق يک دولت پايدار براى مستعمره نشين ھاى آمريکا، نمايندگان  در) ١٧٨١-١٧٨٧(» ونمواد قانونى کنفدراسي«توانائى 

اين مواد قانونى . رھنمون ساخت در فيالدلفيا به دادن قدرت بيشتر به دولت مرکزى ١٧٨٧قانون اساسى را در  کنوانسيون
 آمده بود و دولت فدرال که توسط قانونکنگره سراسرى دوران انقالب بوجود  بمنزله پلى بود بين دولت اوليه که توسط

قدرت مرکزى انگلستان ھنوز در ذھن  بعلت آنکه خاطره مغلوب کردن. تاسيس شده بود ١٧٨٧اساسى اياالت متحده در 
 از اياالت مستقل بوجود» کنفدراسيون«پيش نويس آن مواد قانونى عمداَ يک  مستعمره نشين ھا زنده بود، تدوين کنندگان

درخواستھايش در مورد اياالت براى پول و سرباز  چند اين مواد قانونى به کنگره قدرتى نداد که براى اجابتآوردند، ھر 
 .، تأثير قدرت دولت از بين رفته بود١٧٨۶ وارد عمل شود و در پايان سال

 
آن قدرت بين يک  ه درمتحده، الزم بود که کنفدراسيون جاى خود را به فدراسيون بدھد، سيستمى ک طبق قانون اساسى اياالت

حوزه ھاى بخصوصى خوب بود قدرت قاھر باشد، اما اين  دولت ملى در. دولت مرکزى و چندين دولت ايالتى تقسيم مى شود
اوالَ . حفظ مى شد حقوق اياالت بطرق مختلف. دستگاھھاى اجرائى صرف دولت مرکزى تبديل نمى کرد کار اياالت را به

براى . تعدادى از حوزه ھاى فعاليت براياالت محفوظ مى ماند موضوع را روشن مى کرد که اصالحيه دھم قانون اساسى اين
بسيارى از موارد که  ايالتى، مسئوليت اصلى را براى ترتيب بودجه خود و تدوين و اجراى قوانين در مثال، دولت ھاى

دو سناتور براى . اينده در سنا حفاظت مى شونداياالت توسط داشتن دو نم ثانياَ . بروضع ساکنين ايالت مؤثر است دارا ھستند 
رسماَ رئيس جمھور را انتخاب مى کند، تجمعى از  ايالت، بدون توجه به مساحت آن ايالت؛ ثانياَ کالج انتخاباتى، نھادى که ھر

ود جريان اصالح خ رابعاَ . اياالت انتخاب مى شدند و ھر ايالت حداقل سه نماينده در آن داشت انتخاب کنندگانى بود که توسط
اصالحيه اى به قانون اساسى، مستلزم تصويب سه چھارم ھمه  قانون اساسى منعکس کننده منافع اياالت نيز بود، زيرا ھر

اساسى نيز شده تا از تسلط  اين حفاظت ھا وارد قانون. نيز دو سوم اعضاى ھر دو مجلس قانونگذارى است نمايندگان ايالت و
اشتراک قدرت بين اياالت و دولت ملى يک بازرسى ساختارى بيشتر . کند کوچکتر ازآنھا جلوگيرى اياالت بزرگتر بر اياالت

 .مفصل بازرسى ھا و تعادل ھاست در جريان

 

 مبارزه براى حقوق فردى

 

تشکيل اتحاديه : معطوف کرده بود قانون اساسى توجه خود را به يک نظم سياسى جديد آمريکا بر مبناى اصول زير مقدمه
برقرار کردن عدالت و حفاظت از برکات آزادى براى نسل فعلى و نسلھاى  اى کاملتر، تأمين وسائل براى دفاع عمومى،

که به ھمه افراد جامعه بدليل انسان  صحبت کرده بود» حقوق تفکيک ناپذير«حتى زودتر از آن، اعالميه استقالل از  .آينده
 درست اين موضوع که چگونه مى توان به بھترين. رد اين حقوق را سلب کندندا بودن آنھا تعلق مى گيرد و ھيچ دولتى حق

باعث پيدايش اختالف نظرھاى شديد و  (آن موقع مثل زمان حال(نحو ممکن عدالت و برکات آزادى را حفظ و حراست کرد 
 اياالت شد ھيچ اشاره اىپيش نويس قانون اساسى تھيه شد و براى تصويب تسليم  ھنگامى که درمرحله اول. متعصبانه اى شد



تدوين کنندگان اين قانون تصور کردند که  يک توضيح براى اين موضوع خالف قاعده آن است که. به حقوق فردى نمى کرد
اضافى  آنقدر با دقت و احتياط محدود شده که حقوق افراد رسمأ احتياج به حفاظت ھاى قدرت اين دولت تازه بوجود آمده ملى

که برشمردن حقوق اضافى ديگر مستلزم مسئوليت ھا  عالوه بر آن، طرفداران ديگر فدراسيون اينگونه استدالل کردند. ندارد
اندازى ھاى  معنى که آن حقوق گرچه حياتى بودند معھذا مشخص نشدند، تا در معرض دست بدان –و تعھدات بيشترى است 

 .دولت قرار نگيرند

 

شکست خوردند، موفق شدند  ١٧٨٧راسيون در مبارزات مربوط به تھيه پيش نويس قانون اساسى مخالفان فد اگرچه
آنھا از قدرت دولت جديد ملى ھراس داشتند، درخواست کردند که يک  از آنجائى که. امتيازاتى را از مخالفان خود بگيرند

رھبران فدراليست ھا در  آنھا ھمچنين از. ھاى ويژه در مورد حقوق افراد در قانون اساسى گنجانده شود سرى حفاظت
تعدادى از . گدراندن اصالحيه ھاى مناسب به قانون اساسى حمايت کنند بعضى از کنوانسيون ھاى ايالتى قول گرفتند که از

. اعالميه حقوق مدنى از تصويب بگذرد تھديد کردند که از تصويب قانون اساسى کناره خواھند گرفت مگر آنکه يک اياالت
در  .کنگره اول اياالت متحده، ده اصالحيه اول قانون اساسى را تصويب کرد ١٧٨٩ در. اليست ھا به عھد خود وفا کردندفدر

قانون اساسى افزود توسط تعداد مقرر شده  که اين ده اصالحيه را به (Bill of Rights) ، اعالميه حقوق مدنى١٧٩١سال 
صراحت  که حقوق اساسى دقيقأ مشخص نشده در قانون اساسى را به –نھم  گذشته، اصالحيه از آن. اياالت به تصويب رسيد

مشخص کردن ھر گونه حقى براى حفاظت،  مورد حفاظت قرار ميداد، ترس طرفداران حکومت فدرال را داير بر اين که
 .شناسائى نشده ديگر مى شود از بين برد باعث به خطر افتادن حفاظت از حقوق

 

سازد از جمله آزادى بيان،  رت دولت را در تخطى از بعضى آزاديھاى فردى بخصوص محدود مىحقوق مدنى قد اعالميه
ھر دين » برسميت شناختن«ھمچنين کنگره را از تصويب قوانين در رابطه با  اين اعالميه. مطبوعات، گرد ھم آئى ھا و دين

تقريباَ دو سوم اعالميه حقوق مدنى  .ماردمنع مى کند، بدين معنى که نمى تواند يک دين را بر ديگرى ارجح بش رسمى
 اين حقوق جريانات قضائى،. مشکوک به ارتکاب جرم يا متھم به آن ھستند مربوط به محافظت از حقوق اشخاصى است که

معمول و دو بار محاکمه براى يک جرم واحد  محاکمات عادالنه، آزادى از متھم ساختن خود، اعمال تنبيھات ظالمانه و غير
 .بود اعالميه حقوق مدنى براى اولين بار بکار گرفته شد تنھا براى اعمال دولت ملى ھنگامى که. مل ميگرددرا شا

 

، و (١٨۶٨) چھاردھم) ١٨۶۵(تخلفات مربوط به آزاديھاى مدنى، موضوع اصالحيه ھاى سيزدھم  بازداشتن اياالت از
شوند که پس از جنگ داخلى تصويب شدند و  ده مىبود که به اصطالح اصالحيه ھاى بازسازى نامي) ١٨٧٠(پانزدھم 

 سال گذشته، بسيارى از آزادى ھاى فراھم شده توسط ده ١٠٠در عرض . دارى بود غرض از آنھا برانداختن نھاد برده
ايالتى حق ندارد شھروندان خود را از به  اصالحيه اول در چھارچوب اصالحيه چھاردھم قيد شده که تضمين مى کند که ھيچ

سالھاى دھه  بويژه پس از. حفاظت مساوى در برابر قانون نسبت به ساير افراد محروم سازد ان انداختن اقدام قانونى ياجري
مھم در حل معضالت مھم سياست عمومى بازى کرد  ده اصالحيه اول قانون اساسى بطور روز افزون نقشى فعال و ١٩٢٠

مربوط به  ارى مصرف مواد مخدر با قانون اساسى گرفته تا قوانينمدارس و نيز آزمايش اجب از مطابقت اجراى دعا در –
و نيز مفھوم ھاى ناشى از قانون » آزادي«و » عدالت» و اصول پايه اى و اساسى از قبيل. تنظيم خانواده و مجازات اعدام

تازه اى يافته  عانىتوسط نسل ھاى بعدى مفاھيم و م» حفاظت مساوى در برابر قانون«و » قانوني جريان«اساسى از قبيل 
نافرمانى ھاى مدنى بوده است منعکس کننده تغييرات در  اين تحوالت، که اغلب ھمراه با جنبش ھاى اعتراض آميز و. اند

 .سال گذشته بوده است ٢٠٠اخالقيات اجتماعى در  حساسيت ھاى انسانى و

 

فراسوى دسترسى اکثريت و بر زمينه اى  فلسفى اعالميه حقوق مدنى آن است که اين اعالميه برخى از آزادى ھا را توجيه
آنھا  شھروندان از آزادى ھاى پايه اى، موقعيت مدنى آنھا و در حقيقت خود انسانيت قرار ميدھد که طبق آن محروم ساختن



اساسى تضمين شده، بافت يک دولت آزاد را  يه حقوق مدنى و قانوندامنه وسيع حقوقى که توسط اعالم. را تقليل ميدھد
سياسى در  مستقيما از حقوق طبيعى ناشى شده يا بطور مستقيم و از طريق قراردادھاى حقوق مدنى مى تواند. تشکيل ميدھند

قوانين عرفى سابق و وضعيت ھاى موجود بنا شده  جامعه اى باشد كه بر مبناى رضايت مردم و از طريق قوانين اساسى،
راھى است  مديسون و ھمکاران او در کنوانسيون قانون اساسى و در کنگره اول منعکس کننده سرگذشت موفقيت آميز. است

تعديل بوجود آوردند که مى توانست بطور قانونى آن  که آنھا براى خلق يک سرى روندھا و ساختارھاى قابل قبول و قابل
 .فراھم مى کرد و استانداردھاى الزم براى تشخيص و برسميت شناختن آنھا در اياالت متحده را قوق را به جريان انداختهح

 

 تبعيت از قانون اساسى، آزادى و نظم جديد جھانى

 

و  اروپاى شرقى، احساس پيروزى جنگ سرد ھمراه با فروپاشى اتحاد شوروى و کشورھاى کمونيست اقمار آن در پايان
، ٢٠٠٠در دسامبر . دموکراتيک و دولت تابع قانون اساسى نويد مى داد – خوشبينى را درباره وعده ھاى ايده ھاى ليبرال

را ميدھد، نتايج يک  يک سازمان غير انتفاعى که قول آزادى در سراسر جھان ”Freedom House“ «آزادي مجلس«
اين مطالعه . کشور دنياى امروز را منتشر ساخت ١٩١در  مدنىمطالعه وسيع درباره وضعيت حقوق سياسى و آزادى ھاى 

 ٢٠٠٠آزادى در سال  به اين نتيجه مى رسد که روند رو به ازدياد و مثبت ده ساله کسب ٢٠٠١-٢٠٠٠ با نام آزادى در دنيا،
درصد  ٧/۴٠يا (نفر) نميليو٢۵٠٠(كه نماينده دو و نيم ميليارد  كشور ٨۶طبق بررسى ساالنه اين سازمان، . نيز ادامه داشت

ساکنين اين کشورھا از . شده اند شناخته» آزاد«بعنوان ) ھستند يعنى باالترين درصد در تاريخ اين بررسى ھا جمعيت دنيا
 ھستند، بعنوان) درصد ٢٣.٨(ميليارد نفر  ١.۴پنجاه و نه کشور، که نماينده  .طيف وسيعى از حقوق انسانى بھره مند ھستند

محدودتر است، و اغلب ھمراه با فساد،  حقوق سياسى و آزادى ھاى مدنى در اين کشورھا. ناخته مى شوندش» تا حدى آزاد»
 کشور که ۴٧اين بررسى دريافته است که . با درگيرى ھاى قومى و مذھبى است احزاب حاکم مسلط و در بعضى موارد توام

ساکنين اين کشورھا از حقوق اصلى . گيرند قرار مى» غير آزاد«در طبقه ) درصد ٣۵.۵(ميليارد نفر ھستند  ٢.٢نماينده 
 .سياسى و آزادى ھاى مدنى محرومند

 

احترامى براى دموکراسى وجود ندارد؛  اين باور گسترده را قوت مى بخشد که ديگر جايگزين قابل» مجلس آزادي» بررسى
سمت ديگر اين ميراث پس از جنگ سرد آن ھر چند ق. پناھگاه مستحکم شده است دموکراسى براى دنياى مدرن تبديل به يک

رژيم ھاى . مسئله سازتر شده است که براى سياستگذاران و متفکران سياسى به يک نحو اوضاع بسيار پيچيده ترو است
مستمر  طريق انتخابات يا رفراندوم دوباره انتخاب يا تأئيد مجدد شده اند بطور بطور آزاد انتخاب شده، اغلب آنھائى که از

و شھروندان خود را از حقوق اساسى و آزادى ھا  ديت ھاى ناشى از قانون اساسى نسبت به قدرت خود را ناديده گرفتهمحدو
دموکراسى  :مناطق جھان ما شاھد ظھور يک پديده آزار دھنده در زندگى بين المللى ھستيم در بسيارى از. محروم مى کنند

 .غير ليبرال

 

تشخيص اين مسئله از آنجا مشکل  .اوت بين دموکراسى و دولت تابع قانون اساسى استدر قلب مسئله وجود دارد تف آنچه
از نظر تئورى . دموکراسى ھميشه با ليبرال دموکراسى قرين بوده است بوده که حداقل براى يک قرن در مغرب زمين

از زمان افالطون . تشخيص است آزادى ھاى مربوط به ليبراليسم ناشى از قانون اساسى ھميشه از دموكراسى قابل آميختگى
اين ديدگاه از دموکراسى، بعنوان جريان انتخاب دولت ھا، بوسيله . است و ارسطو دموکراسى به معنى حکومت مردم بوده

تفصيل مورد بحث قرار گرفته  به Robert Dahl و Joseph Schumpeter گرفته تا Alexis de Tocqeville از علما
بصورت علنى، آزاد و  –انتخابات : اين امر را چنين شرح داده است ساموئل ھانتينگتون علتدانشمند علوم سياسى . است

ازطريق انتخابات گزيده شده  مع الوصف دولتھائى که. جوھره دموکراسى و امرى الزم و غير قابل اجتناب است – عادالنه
 ه و ناتوان از اتخاذ سياستھائى باشند که خيرمسئول، تحت سيطره منافع ويژ اند ممکن است نااليق، فاسد، کوته بين، غير



و نامطبوع ميدھد، ھنوز آنھا را غير  در حاليکه اين خصوصيات به دولت ھاى مذکور حالتى ناپسند. جامعه طلب مى کند
اجتماعى است، اما تنھا فضيلت موجود نيست و رابطه دموکراسى با ساير  دموکراسى يك فضيلت. دموکراتيک نمى کند

ساير خصوصيات سيستم ھاى  ا و خباثت ھاى اجتماعى تنھا ھنگامى درک مى شود که دموکراسى به روشنى ازھ فضيلت
آوردن توده ھا ھميشه دولتى ليبرال و تابع قانون اساسى ايجاد نمى  اما انتخابات و به حرکت در –سياسى تشخيص داده شود 

آفريقا و آمريکاى التين احساس  گسترش شتاب آلود انتخابات چند حزبى در سراسر اروپاى جنوبى و شرقى، آسيا، در. کند
بعضى از رھبران منتخب . آن چيزى باشد که پس از انتخابات روى ميدھد ناراحتى روز افزونى وجود دارد و شايد دليل

ھاى مطابق قانون را  مھورى حکومت کرده و فعاليتروى مجالس خود گذاشته و با صدور احکام رياست ج محبوب پا
 .فرسوده و نابوده مى کنند

 

ستمگر را دربر مى  تقريبأ ظالمان طيفى از دموکراسى ھاى غير ليبرال وجود دارد که از متجاوزين متوسط گرفته تا طبيعتأ
ايط سخت اقتصادى جان سالم در برده دموکراسى ھا براى بيش از يک دھه ازشر در آمريکاى التين اکنون بسيارى از. گيرد
معھذا بسيارى از اين رژيم ھا  .بدون آنکه از طرف ارتش يا احزاب ضد سيستم مبارزه آشکارى صورت گرفته باشد اند

در برابر سازمانھاى ضعيفى از ساختارھاى رسمى دموکراتيک  کشورھاى بخصوصى. ھنوز از استحکام برخوردارند
. قانون اساسى ناکامل است ه ثبات و قوام دواکراسى بدون برخوردارى از حمايت ليبراليسم ناشى ازاينھم با. مقاومت مى کنند

است محدوديت ھاى اساسى و دلخواھانه اى بر استفاده از قدرت اعمال  عالوه بر موافقت با قواعد رقابت بر سر قدرت، الزم
كه در ممالک انتقالى کوشش  تست نھائى آزادى آن استاز اثرات تأکيد بيش از حد بر دموکراسى صرف بعنوان  يکى. شود

اين عمل نه با ترتيب انتخابات متعدد يا نوشتن ليست ھائى از حقوق  .کمى براى خلق قوانين اساسى مبتکرانه بکار ميرود
انتخاب دولتى  تابع قانون اساسى براى ھيئت حاکمه. بلکه با ساختن سيستمى انجام مى شود که آن حقوق را پايمال نکند مردم،

عمومى که مدافع آزادى ھاى فردى و حکومت قانون باشد به فراتر از جريان  غير عجول و بى تفاوت نسبت به تعصبات
مکانيسم ھماھنگ با قانون  از طريق يک –اين امر مستلزم تعھد متقابل از طرف نخبگان است . امور مى نگرد عادى

پيمان سازشى بين نخبگان، جائى که دولت ھا با ايجاد ائتالف بين احزاب  ريقاساسى، نھادھاى سياسى مربوطه و اغلب از ط
محدوديت بر اختيارات دولتى است،  ھدف، اعمال. سياسى و گروھھاى منافع ويژه نظم و قانون را برقرار مى سازند مھم

 قرن بيستم وودرو ويلسون مى در آغاز. يا جناح کنترل کشور را در دست دارد بدون توجه به اينکه در ھر زمان کدام حزب
 .دموكراسى را براى دنيا ايمن کرد تالش و تقالى قرن بعدى اين است که. خواست دنيا را براى دموکراسى امن سازد
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فراھم آورد که داراى باالترين سطح خرد  در درجه اول مردانى را براى حاکميت... ھدف ھر نظام نامه سياسى آن است که«
 «.اھداف عمومى اجتماع بيشترين فضيلت را داشته باشند در تميز و تشخيص بوده و در تعقيب

 جيمز مديسون -

 

 ليستسلسله مقاالت فدرا
 ۵٧شماره 

 
 

جان کالم را در تئورى آزادى  ١٧٧۶استقالل آمريکا در  اعالميه
... دولت ھا«: آن بدينگونه اشاره نمود بيان کرد ھنگامى که به

» .خود اخذ مى کنند نيروى عادالنه خود را از رضايت اتباع
 ھشتاد و ھفت سال بعد، ھنگامى که اياالت آمريکا پس از

با ھم در  ١٨۶٠ى انتخابات خوددارى يازده ايالت از قبول پيامدھا
بودند، پرزيدنت آبراھام لينلکن اصول اين رضايت را  حال جنگ

مورد » مردم، توسط مردم و براى مردم دولت«با عنوان کردن 
 وابستگى به«به ھر صورتى که بيان شود، مستلزم يک سيستم انتخابات است؛ يعنى  اين اصل بنيادين،. تأکيد مجدد قرار داد

 .نام مى برد» اوليه و اصلى بر دولت کنترل«از آن بعنوان  ۵١در فدراليست شماره  ١٧٨٨مز مديسون در که جي» مردم

 

تصميماتى که آنھا مى گيرند انتخابات جوابى  با تعيين صلح آميز آنھائى که حکومت خواھند کرد و با مشروعيت بخشيدن به
ى که خصوصيات يک سيستم انتخاباتى باعث تشويق و ھنگام. ھر سيستم سياسى است براى مسائل اساسى رو در روى

به اين ھدف ھا با سھولت بيشترى  اين آگاھى فراگير مى شوند که انتخابات ھم آزاد و ھم عادالنه است، دسترسى ترويج
 قوت مى بخشند حق انتخاب و دسترسى به صندوق آرائى است که بيشتر فراگير عواملى که اين آگاھى را. امکان پذير است

حساب نيايد، و پى آمد انتخابات که  تا انحصاري؛ و نيز تساوى در رأى دادن تا آنکه ھيچ رأى بيشتر از ديگرى به باشد
براى  اين استانداردھا. معين مى شود، با حداقل خدعه و تقلب در اخذ و شمردن آراء توسط قوانين و قواعد از پيش تعيين شده
تکامل آنھا تجربيات ھرنسل در دست بگريبان  .يخ آمريکا ھميشه يکسان نبوده استانتخابات آزاد و عادالنه در طول تار

الکتورال را  آزادى عمل مخالفان سياسى، نمايندگى و ساختار و اداره انتخابات به صورت بودن با طبيعت جامعه سياسى،
 .منعکس مى کند

 

 چه کسى مى تواند رأى دھد



 

نمايندگان اياالت متحده بودند که قادر بودند که  ى حائز شرايط رأى دادن براى مجلسقانون اساسى کسان ٢، قسمت ١طبق بند 
براى انتخاب مقامات  به جز قرار دادن بعضى از شرايط. نيز رأى دھند» شاخه ھاى قوه مقننه ايالتي بيشترين تعداد از«براى 

به دليل وجود قوانينى در چند ايالت اين بدان معنى در عمل . کرد ملى، قانون اساسى تعريف آن قوه را به ھر اياالت واگذار
مقدارى مال بودند يا مقدار معينى ماليات  ابتدا انتخاب کنندگان محدود بودند به مردان سفيدپوست و بالغى که داراى بود که در

صورت  فيدپوستشرايط الزم اقتصادى برطرف شد و اتخابات عمومى براى افراد بالغ س ، ھمه١٨٣٠تا سال . مى پرداختند
 .قانونى به خود گرفت

 

 ١٨۶۵ھنگاميکه در سال . دارى ممنوع بود قبل از جنگ داخلى، سياھان عمومأ حق رأى نداشتند ولو در اياالتى که برده
داد و آن  اصالحيه به قانون اساسى از تغيرات عمده درمفھوم جامعه سياسى آمريکا خبر ٢جنگ به پايان رسيد، افزودن 

برده دارى را از ميان ) ١٨۶۵(سيزدھمين اصالحيه  .کسانى بود که مى توانستند انتخاب کنند و انتخاب شوندمربوط به 
حوزه قضايى،  ھمه افراد متولد يا تابع اياالت متحده و وابسته به يک«. اعالم داشت (١٨۶٨) اصالحيه چھاردھم. برداشت

بنابراين براى اولين بار مطابق قانون اساسى » شوند ب مىشھروندان اياالت متحده و ايالتى که در آن ساکنند محسو
قضائى خود ھيچ فردى  در درون حوزه... ھيچ ايالتى«: اين اصالحيه ھمچنين اعالم کرد. تعريف شد شھروندى ملى و ايالتى

حذف کرد  شرط نژادى را براى رأى دادن) ١٨٧٠(اصالحيه پانزدھم  «.را از حفاظت مساوى از قانون محروم نخواھد کرد
 .دھه بعد اين قانون اجرا نشد ولى تا چندين

 

 -» شرط پدر بزرگ« -يکى از آنھا . بگذرند در حقيقت بعضى از اياالت تمھيداتى را به کار بستند که از کنار قانون اساسى
در اول ژانويه  ا کهاين قاعده معموأل ھمه افرادى ر. اياالت متحده از اعتبار نيفتاده بود توسط دادگاه عالى١٩١۵تا سال 
انتخابات بعدى از آزمون سواد به جھت رأى دادن معاف مى  رأى داده بودند و نيز فرزندان و نوادگان آنھا را براى ١٨۶۶
حتى پايدارتر از شرط  .بود که عمأل ھمه سياھپوستان موظف بودند يک آزمون مشکل محلى را بگذرانند آن سال زمانى. کرد

يعنى انتخاباتى در داخل يک حزب سياسى براى برگزيدن  –مقدماتى  انتخابات. ماتى سفيدپوستان بودپدربزرگ انتخابات مقد
بود براى دموکراتيزه کردن احزاب  در اوائل قرن بيستم در بسيارى از مناطق اياالت متحده وسيله اى –آن حزب  کانديداھاى

 درايالتى که يک حزب مسلط بود، مثل حزب دموکرات. حزب به ھيئتھاى انتخاباتى توسط انتقال انتخاب کانديداھا از رھبران
زيرا در انتخابات عمومى جمھوريخواھان عمأل  در اياالت جنوبى، انتخابات مقدماتى عمأل جاى انتخابات اصلى را گرفته بود

ھنگاميکه  بنابراين حتى. ون ھم نباشدظاھرى به وجود بياورند و يا آنکه اصال در اپوزيس يا مى توانستند يک اپوزيسيون
اياالت آنھا را از رأى دادن در انتخابات مقدماتى  سياھان مى توانستند در انتخابات عمومى رأى دھند، قانون در بعضى

بود که دادگاه  ١٩۴۴ تنھا در سال. نفوذ آنھا را در رقابتھاى محلى و ايالتى بال اثر مى ساخت محروم مى کرد و بنابراين
اصالحيه پانزدھم تضمين شده ھم به انتخابات مقدماتى اطالق مى  لى با صراحت اعالم کرد که حق رأى دادن که توسطعا

سياھپوست واجد شرايط  شروع شد، از ھر چھار نفر ١٩۶٠مع الوصف ھنگاميکه انتخابات . انتخابات عمومى شود و ھم به
کرده بود و نتيجه واقعى انتخابات به نحو قابل توجھى کمتر از آن  در اياالت جنوبى تنھا يک نفر براى رأى دادن ثبت نام

نسبت رأى سياھان با آراء  در دو جبھه در عرض يک دھه منجر به تغييرات قابل توجھى شد و اجازه داد که اقدام. بود
 را، بويزه سياھپوستان را ازبود که فق) ياسرانه(موفقيت آميز به عوارض رأى  ابتدا نوبت حمله. سفيدپوستان قابل مقايسه باشد
انتخابات فدرال منع ميکرد و دو سال  گرفتن عوارض را در) ١٩۶۴(اصالحيه بيست و چھارم . رأى دادن منصرف ميکرد

مصوب  ثانيأ قانون حق رأى. عنوان يک شرط در انتخابات ايالتى از اعتبار انداخت بعد دادگاه عالى گرفتن عوارض را به
به نحو مؤثرى بر روشھاى  –متحده تصويب شده  قانونى انتخاباتى که تاکنون توسط کنگره اياالت مھمترين ماده – ١٩۶۵

فدرال بر  در نتيجه اقداماتى از قبيل نظارت دقيق. رأى دادن محروم مى ساخت چيره شد ظريف ترى که سياھپوستان را از
در جورجيا دو برابر، در آالباما تقريبأ سه برابر  ١٩۶٧انتخابات و تحريم آزمون سواد، شرکت سياھپوستان در انتخابات، 

آن به  برعکس، نھضت شرکت زنان در انتخابات، که سابقه. درصد افزايش يافته است ٨٠٠ شده و در ميسى سى پى تا
ھنگامى که اين حق تضمين شد، ديگر نيازى به  مى رسيد مدت بيشترى طول کشيد تا به نتيجه برسد، اما ١٨۴٠سالھاى دھه 

حق  منطقه وايومينگ اولين واحد سياسى در اياالت متحده بود که به زنان ١٨۶٩در  .فاظت ھاى قانونى بيشترى نداشتح



رأى داد که اياالت مى  ١٨٧۵دادگاه عالى در  بخصوص پس از آنکه. رأى داد، اما ديگران در پيگيرى اين راه، کند بودند
پايان قرن سه ايالت  در. بدون آنکه از اصالحيه چھاردھم تخلف کرده باشند انتخابات جلوگيرى کنند توانند از شرکت زنان در

 .اين حق را به سطح ملى گسترش داد ١٩٢٠زمان انتخابات  اصالحيه نوزدھم در. ديگر نيز به زنان حق رأى دادند

 

 چه کسى مى تواند انتخاب شود

 

بين دو دسته از ارزشھا که با ھم در  – حق انتخاب شدن براى مشاغل عمومى –قوانين مربوط به وجه دوم جامعه سياسى 
 بدين معنى که وقتى کسى. يک طرف ايالت ھا محدوديت اعضاء را ترجيح ميدھند از. رقابت ھستند ايجاد تعادل مى کنند

اوراق رأى بيايد شايد انتخاب کنندگان  ق دارد سعى کند اسمش درشرايط سن، محل سکونت و تابعيت را داشت، آن شخص ح
 ١٩۶١آزمون دين را براى مشاغل ملى ممنوع ساخته، و دادگاه عالى نيز در سال  قانون اساسى ھميشه. به او رأى دھند

 .مقرر داشت که اياالت نيز حق ندارند چنين کنند

 

کانديداھا واحزاب از حد و مرز بيرون است آنھا را  ند ھنگامى که تعداداز طرف ديگر بسيارى از ايالت ھا نيز سعى کرده ا
سياسى آمريکا  احزاب سياسى منافع ويژه اى را گرد ھم آورده و به آنھا يارى مى رسانند، سنت بدان دليل که. منصرف کنند

ه اکثريتى که وابسته به ائتالف حزب بوجود آمده باشد، و ن يک اکثريت حاکم را ترجيح ميدھد که توسط ائتالف در داخل يک
در انتخابات برنده مى  اين ارجحيت بخاطر سيستم بوده است که احتمال اين را افزايش دھد که شخصى که .بين احزاب باشد

 از احزاب انتخاب شده باشد؛ ھدفھائى که با وجود تعدد زياد کانديداھا و شود اکثريت آراء يا حداقل با پشتيبانى تعداد زيادى
 .زاب احتماأل رسيدن به آنھا کاھش مى يابداح

 

حزب مى شود تعداد معينى امضاء را  اين اھداف معموأل بدين صورت حاصل مى شوند که مقرر ميدارد کسى که وارد يک
باشد  ؛ وقتى انتخابات در سطح ايالت مطرح)ھمينطور با پرداخت يک مبلغ ثبت نام) ھمراه با درخواست خود فراھم آورد

بھمين نحو . بطرز قابل مالحظه اى کاھش مى يابد امضاھا و مبلغ بيشترى الزم است و در رقابت ھاى محلى اين دوتعداد 
ھاى  حزب روى ورق ھاى رأى ظاھر شود، ممکن است الزم باشد آن حزب اندکى از حمايت براى آنکه اسم کانديداھاى يک

 .تعداد آراء انتخابات قبلى ارائه دھد يا از طريقموجود قبلى را چه از طريق امضاھا بر روى درخواست نامه 

 

يعنى ھر حزبى عالوه بر دو حزب (» سوم حزب«قوانين دسترسى به انتخابات ايالتى براى ھر کس که بعنوان کانديداى يک 
 خواستار نامزدى رياست جمھورى باشد شرايط و مسئوليت ھاى ويژه اى را مى (عمده ديگر يعنى جمھوريخواه و دموکرات

شرايط گرفتن آراء باشند تا بتوانند در صحنه  کانديداھاى مشاغل فدرال و نيز ايالتى و محلى در ھر ايالت بايد حائز. طلبد
اى توان  براى يک حزب ثالث مبارزه کار براى دوحزب عمده کار آسانى است اما مى تواند اين. انتخابات ايالت ظاھر شوند

بيشتر صحنه ھاى تاريخ آمريکا، ميدان عمل  ھر چند چيرگى و حضور يکى از احزاب بزرگ يا حزب ديگر در. فرسا باشد
داشته  اين موضوع حداقل به سه دليل صحت. در ابتدا بنظر ميرسد محدود نساخته است و انتخاب رأى دھندگان را آنطور که

داده اند، احزاب سوم باعث شده اند احزاب عمده  اب در طول زمان آنچه را که از آن دفاع مى کنند تغييرخود احز: است
توسط کنگره يا  تغيير دھند و خود نيز تغيير کنند، و سرانجام آنکه ھر سياست يا قانونى که ديدگاھھاى، رأى دھندگان را

از لحاظ مطابقت با قانون اساسى در معرض قضاوت و چالش  عالىدستگاه ادارى رياست جمھور به اجرا در آمده در دادگاه 
  .بوده است



 

 آزادى عمل مخالفان

 

است که شھروندان مخالف صاحبان قدرت  انتخاب ھوشمندانه مستلزم آن. بدون حق انتخاب، رأى دادن يک عمل بيھوده است
را جذب  موجود را مورد انتقاد قرار داده و حاميان خود باشند و بتوانند سياست ھاى بايد داراى آزادى اعالم ديدگاھھاى خود

مخالفان را ساکت کنند انتخابات آزاد و عادالنه غير  ھنگامى که مقامات دولتى اجازه داشته باشند. کرده و سازمان دھند
نشان ميدھد گاھى که توجه  متحده معموأل آزادى عمل وسيعى به مخالفان داده شده اما استثناءھاى قابل در اياالت. ممکن است

براى بعضى از مردم در دوره . ھميشه در معرض خطر قرار دارد آزادى ھا بيش از ھر زمان مورد نياز است، بيشتر از
ديدگاھھاى خطرناک را خاموش  تاريخ، بنظر مى رسد که امنيت ملى بستگى به آن دارد که صداى مخالفان و ھاى معينى از

که طى آن بمدت سه سال انتقادھاى رسوا كننده از رئيس جمھور و کنگره  گرفته ١٧٩٨تشاش مثالھاى آن از قانون اغ. کنند
تبليغ براى سرنگونى  ١٩۵٠دھه  جرائم قرارداد، تا اجراى قانون اسميت است که در خالل جنگ سرد در سالھاى را جزو

 .دولت را جرم به حساب مى آورد

 

ديدگاھى که مورد عنايت و توجه  حفظ امنيت از طريق آزادى است، برعکس، ديگران بر اين باورند که بھترين راه
قاضى عالى . احکام صادره توسط دادگاھھاى اياالت متحده غالب بوده است بنيانگذاران آمريکا بوده و بر روح بسيارى از

تند که اھميتى به آنھايى نيس آزادى اختالف عقيده محدود«: براى دادگاه عالى نوشت ١٩۴٣اچ جکسون در سال  رابرت
قلب  آزمايش واقعيت اين مسئله داشتن حق اختالف نظر درباره چيزھائى است که به .اين تنھا سايه اى از آزادى است. ندارند

مباحثه درباره مسائل : توصيه کرده است چنين .William J. Brennan Jr قاضى عالى. نظم موجود دست مى گذارند
عليه  و شامل حمالت شديد، ھجو آميز و گاھى به نحو نامطلوبى تند، بر... علنى و ألبايد بالمانع، مفصل و کام«عمومى 

سخنان تحريک آميز را در مواقعى که خشونت  جان کالم آنکه، در حاليکه ممکن است دولت» .دولت ومقامات عمومى باشد
 .Louis D قاضى عالى. وجود ندارد قانون اساسى چيزى بنام نظر يا ايده غير قانونى حتمى است محدود کند، امروزه طبق

Brandeis  از طريق بحث آشکار شود و از راه ھاى  اگر زمانى فرا رسد که تقلب و سفسطه«: اعالم کرد ١٩٢٧در
 «.حل بوسيله بحث بيشتر امکان پذير است، نه تحميل سکوت آموزشى راه شر و خطا مسدود گردد، راه

 

 نمايندگى

 

در اياالت متحده اين حلقه . مى کنند تى منجر مى شود که به نمايندگى از طرف مردم عملانتخابات به برگزيدن مقاما
 کنگره اياالت متحده بيش از ھمه ھويدا است، جائى که مقامات دولتى در نقش ارتباطى در مجلس مقننه ايالتى يا در

م نمايندگى که در سطح ايالتى يا ملى اعمال مى سيست .قانونگذارى خود نماينده تمامى ايالت يا قسمتى از آن بنام منطقه ھستند
متضاد ھم تأثير مى  است زيرا نه تنھا در اعمال قدرت بر مناطق جغرافيائى بلکه در بين منافع شود از اھميت برخوردار

اساسى، دو سناتور براى ھر ايالت است، در حاليکه در مجلس  براى مثال در کنگره تخصيص سناتورھا، طبق قانون. کند
نفر ھم  ٠٠٠،۵٠٠به  بنابراين ايالت وايومينگ که جمعيت آن حتى. تعداد برحسب جمعيت، متفاوت است نمايندگان اين

ھر چند در مجلس نمايندگان . ميليون جمعيت ٣۴کاليفرنيا با حدود  نرسيده، دقيقا ھمان تعداد نماينده را در سنا دارد که
اين برنامه . نماينده است ۵٣صاحب  ٢٠٠٠که کاليفرنيا در نتيجه آمار سال داراى تنھا يک نماينده است در حالي وايومينگ

است اجازه مى دھد که اياالت کوچکتر از نظر سياسى اھميت  ١٧٨٣اساسى  که حاصل يک سازش در کنوانسيون قانون
 .را کسب کنند تا موقعى که تعداد نمايندگان كامأل وابسته به جمعيت باشد بيشترى



 

نماينده از اياالت خود به مجلس نمايندگان  قانونگذاران ايالتى مسئوليت ايجاد حوزه ھاى قانونگذارى براى خود و فرستادن
ايالتى ده  اگر. غالب در اياالت متحده بر مناطقى بوده که فقط داراى يک نماينده ھستند ارجحيت. اياالت متحده را دارند

تقسيم مى کند بطوريکه ھر نماينده از يک منطقه انتخاب  مقننه آن ايالت را به ده بخش عضو به مجلس نمايندگان بفرستد، قوه
  .مى شود

 

نماينده، رشد احزاب سوم را تشويق نمى  برخالف انتخاب نماينده به نسبت جمعيت و بعضى مناطق چند عضوى، مناطق تک
منطقه  اين بدان دليل است که ترسيم خطوط. ھش دھندنفوذ يک اقليت مھم سياسى را کا آنھا ھمچنين ممکن است بشدت. کنند

 gerrymandering انجام شود، جريانى که مى تواند بعلت افزايش يا کاھش قدرت گروھى از رأى دھندگان يا يک حزب
 که بر تغيير مرزھاى منطقه ١٨١٢فرماندار ماساچوست در  Elbridge Gerry از اين کلمه ترکيبى است. (ناميده مى شود

گفتند مناطق جديد شبيه اين جانور  ، زيرا مى)مارمولک) Salamander وط به سناى ايالت خود نظارت داشت و کلمهمرب
 گيرد و براى سالھا دوام آورد، ممکن است دادگاه عالى اين ترتيبات را مخالف اگر اين عمل در ايالتى بشدت انجام). است

. بمرور زمان به آن اعتبار بخشيده است ه کاربردش در سياست آمريکادر غير اين صورت عملى است ک. قانون اساسى بداند
تضمين ارجحيت ھاى يک جانبه از طريق رسم مرزھاى منطقه بصورتى خاص،  ھر چند کوشش از طرف يک حزب براى

و آنھا بايد  به دلخواه رسم شده اند نبايد بنظر برسد که مرزھاى منطقه. بايد با اصول معينى ھمخوانى داشته باشد ھنوز ھم
 مع الوصف انتخابات در ھمان سال آمارگيرى ھاى ده ساله از اھميت. باشند جمع و جور و پيوسته و مربوط به ھم

قانونگذارى را در دست داشته باشد، مرزھاى  آن حزبى که در ابتداى دھه جديد کنترل مجلس: بخصوصى برخوردار است
 .ماند ه رسم مى کند که تا بعد از آمارگيرى دھساله بعدى چنين مىکرسى ھاى کنگر منطقه را براى مجلس ايالتى و

 

قابل توجه مى شد نقطه  دادگاه عالى به يک نوع ديگر از ترکيب مرزھاى منطقه که باعث عدم تساوى ھاى اگرچه مدتھا قبل
ره تقريبأ در ھر ايالتى امرى در بين قوه مقننه ايالتى و مناطق کنگ ، اختالفات عددى قابل توجه١٩۵٠تا سال . پايان گذاشت

مى کردند، اين تقسيم مناطق  چون مردم از مناطق کشاورزى به شھرھا و از شھرھا به بيرون آن نقل مکان. بود عادى
جمعيت روستائى داراى نمايندگان بيشترى بودند تا مناطق پر جمعيت  بعضى از مناطق کم. ھمگام با تغيير جمعيت نبود

 .نمايندگيشان را از قدرت محروم کنند ه متصديان قانونگذارى اشتياقى نداشتند که خود و منافع مورددرک بود ک قابل. شھرى

 
بجاى آن  اين برنامه ريزيھاى منطقه اى را از اعتبار انداخت، و ١٩۶٠در سالھاى دھه  يک سلسله تصميمات دادگاه عالى

بدين معنى که تعداد افراد داخل يک منطقه بايد . پذيرد جاميک رأى ان/ مقرر داشت که ھمه مرز بندى ھا بر مبناى يک نفر 
انقالبى در نحوه نمايندگى  قبل از پايان آن دھه دادگاه عالى يک تغيير. تقسيم بر تعداد مناطق باشد مساوى جمعيت آن ايالت

طق اطراف مناطق خارج شھرى به مناطق شھرى و بخصوص منا در اياالت متحده بوجود آورد و قدرت سياسى را از
 .نتيجه اين اکثريت مردمند که قادرند اکثريت نمايندگان را انتخاب کنند در. شھرھا منتقل کرد

 

 ساختارھا و مراحل انتخاباتى

 

. عادالنه است و يا آنکه آن را ضعيف کنند انتخاباتى ھمچنين ممکن است به اين احساس کمک کنند که انتخابات آزاد و قوانين
درباره  يک حقيقت آشکار. آراء، و مقررات ھزينه ھاى انتخاباتى را در نظر بگيريد مثال مشکالت انتخاباتى، شمارش

برخالف بعضى کشورھا که قانونأ واجب است، در  رأى دادن،. (انتخابات در اياالت متحده پديده فراگير رأى ندادن است
چيزى  حتى در انتخابات رياست جمھورى که ھمه چيز آشکار است، درصد شرکت کنندگان (.متحده داوطلبانه استاياالت 



رأى نمى ) سال ١٧ھمه شھروندان باالى  تقريبأ(درصد است؛ بدين معنى که درست نصف جمعيت واجد شرايط  ۵٠حدود 
بنابراين . در تعارض است ١٩۶٠ى انتخابات برا –ميزان در دوره معاصر  حداکثر –درصد  ۶۵اين درصد با . دھند

 ۴٩شد که نرخ شرکت در آن  درصد آراى عمومى در انتخاباتى پيروز ۴٩با  ١٩٩۶که پرزيدنت بيل کلينتون در  ھنگامى
 .افراد واجد شرايط رأى دادن بود درصد است، او شخص منتخب کمى بيش از يک چھارم

 

اجتماعى، بى عالقگى رأى دھندگان  لى از قبيل کاھش احساس تعھدات مدنى واين روند با چه عاملى است؟ عوام مسئوليت
ھستند  زندگى آنھا ندارد، و افزايش در درصد خانواده ھائى که داراى دو نان آور ناشى از اين تصور که انتخابات تأثيرى در

ديگر در انتخابات ملى سالھاى اخير که در  و نيز يک احساس –ممکن است در پائين آوردن اين درصد مؤثر بوده باشد 
  .با خطر مواجه نيست زمان صلح و رفاه ھيچ مسئله مھمى

 

جدا از تصميم . تصميم جداگانه است اين نکته مھم را بايد در نظر داشت که رأى دادن در اياالت متحده، مستلزم سه ھمچنين
اين  .، رأى دھنده آينده ھمچنين بايد براى رأى دادن ثبت نام کندچه کسى داده شود براى رأى دادن و تصميم بر اينکه رأى به

معموأل ھفته ھا قبل از خود انتخابات بسته مى  شرط بنظر ميرسد که مانع از رأى دادن مى شود زيرا حوزه ھاى ثبت نام
صورت  سط بخش ھانام توسط اياالت صورت مى گيرد و در داخل خود ايالت ھا اين کار تو از آن گذشته چون ثبت. شوند

کرده اند تقريبأ ھميشه مجبورند دوباره ثبت نام  مى گيرد و در داخل بخش ھا توسط حوزه ھا، افرادى که اخيرا نقل مکان
آمريکا اين تصور را  بنابراين جابجائى جمعيت در. ثبت نام موجود آنھا به محل جديد منتقل شده است کنند يا اطمينان يابند که
بالقوه ھستند که بدليل مقررات ثبت نام از رأى دادن آنھا جلوگيرى مى  واره تعداد معينى از رأى دھندگانپيش مى آوردکه ھم

به اصطالح (گواھينامه رانندگى،  آيا اين موضوع که سيستم ھاى آسانتر ثبت نام، چيزى مثل تقاضاى تجديد اعتبار .شود
  .دھد يا نه، روشن نيستافزايش مى  درصد شرکت کنندگان را) »رأى ماشيني«برنامه 

 

که اشتباه را به حداقل رسانده و عادالنه  جريان شمارش تمامى آراء، در طول زمان محافظت ھايى قانونى بوجود آمده اند در
صورت  دليل است که قوانين ھمه اياالت مقرر ميدارد در بعضى شرايط دوباره شمارى بھمين. بودن آنرا تضمين مى کنند

در غير اين صورت شک . مورد اعتراض قرار دھد ى دھد کسى که در ابتدا بازنده به نظر مى رسد نتيجه راگيرد و اجازه م
 .از اعتماد مردم به درستى انتخابات کاسته و از مشروعيت شخص برنده کم کند درباره صحت شمارش آراء ممکن است

را مشخص ساخت که مى تواند از جريان  مسائلى نيست که ھمه ٢٠٠٠مثالى در اين مورد بھتر از انتخابات طوالنى سال 
 .معموأل ساده شمارش آراء ناشى گردد

 

 رأى دادن در انتخابات رياست جمھورى

 

نمايندگان آن ايالت در کنگره است و منطقه کلمبيا  قانون اساسى، ھر ايالت داراى تعدادى رأى انتخاباتى مساوى با تعداد طبق
اکثريت  يک نامزد، رياست جمھورى را با کسب. داراى سه رأى انتخاباتى است) ١٩۶١(سوم  نيز طبق اصالحيه بيست و

اين آراء ھنگامى که منتخبان در ). رأى است ٢٧٠ حداقل رأى الزم. (رأى انتخاباتى نصيب خود مى کند ۵٣٨آراء از بين 
ھيئت انتخاب کننده  ليل است که به اينبه اين د(دسامبر گرد مى آيند به صندوق انداخته مى شود  ١٨مرکز اياالت خود در 

به طريقى انتخاب شوند که قانونگذار مى «منتخبان ھر ايالت  قانون اساسى تصريح مى کند که.) کالج انتخاباتى مى گويند
 ۵٠در ميان . مى شوند قرن ھيجدھم انتخاب کنندگان رئيس جمھور به وسيله رأى مردم ھر ايالت برگزيده از اواسط» .گويد
آن نامزد رياست جمھورى که بيشترين : چيره است» را بر مى دارد برنده ھمه«لت، بجز ايالتھاى مين و نبراسکا، قانون ايا



آراء ساير کانديداھا را باطل  ايالت برده باشد ھمه آراء انتخاباتى آن ايالت را صاحب مى شود و در عمل ھمه آراء را در آن
 .مى سازد

 

پس از انتخابات رياست جمھورى سال . مى رسد ظر بسيارى از آمريکائيھا، يک نھاد بى جا به نظرکالج انتخاباتى، حتى به ن
رياست جمھورى  آراى. يک ميدان جنگ تبديل شد و علت عمده آن نتيجه کالج انتخاباتى بود فلوريدا به) ھفتم نوامبر( ٢٠٠٠

زيرا نزديکى غير معمول آراء مردم در آن ايالت  بود مورد بحث و مجادله ٢٠٠٠در فلوريدا در نوامبر و حتى دسامبر 
نتايج انتخابات  چون. دبليو بوش را از نامزد دموکرات آلبرت گور کامأل جدا و مشخص نمى ساخت نامزد جمھوريخواه جرج

 رأى انتخاباتى فلوريدا ٢۵ھيچکدام نمى توانستند بدون  ايالت ديگر بوش و گور را بسيار نزديک نشان مى داد ۴٩در 
گرديد و چھل و  نامزدى که صاحب آراء عمومى فلوريدا بود برنده آراى الکتورال آن ايالت مى .رأى شوند ٢٧٠صاحب 

گور از نظر انتخابات عمومى چند صد ھزار رأى  گرچه ھمه قبول داشتند که در سطح ملى،. سومين رئيس جمھور بود
 .ھميت داشت آراء عمومى در فلوريدا بودآنچه که ا. ملى بى اثر بود جلوتر بود اين تفاوت در سطح

 

بعضى از آراء قابل خواندن نبود زيرا انتخاب  ھر چند. بسيارى از آراء ريخته شده در فلوريدا توسط ماشين خوانده مى شد
رده بودند خ شدنى استفاده کرده بودند کامال آنھا را سوراخ نکرده بودند يا اگر ھم کرده کنندگانى که از کارتھاى سوراخ

. انتخاباتى اينھا را به عنوان آراء قانونى محسوب نمى کردند ماشينھاى. کاغذى آويزان يا تنھا يک اثر باقى گذاشته بودند
انتخابات ايالت ھم اتفاق افتاده  ھمين موضوع در ساير. دھندگان ديگر اصأل براى رئيس جمھور رأى نداده بودند ظاھرا رأى

چند  با کسرداشتن تنھا. زيرا تفاوت آراء آنقدر نزديک و نتيجه بدان حد مھم نبود اما ھيچ کس آن را جدى نگرفته بود. بود
ميکردند که آراء رد شده توسط ماشينھاى  گور و حاميانش درخواست) ميليون رأى ايالت ۶از بين (صد رأى اضافى 

شمارش  بوش و حاميانش از آن ھراس داشتند که. مقامات رسمى دوباره بازشمارى شود ھر منطقه و بوسيلهانتخاباتى در 
از غرض و نيت را وارد جريان کار کرده  دستى آراء براى مشخص ساختن قصد و ھدف ھر رأى دھنده ممکن است مقدارى

 شمارش آراء براى يک کانديدا و به ضد ديگرىمنجر شود براى بوش ماشينھاى  و به طور ناعادالنه به عدم انتخاب او
بود تحت فشار و تأثير قرار دھد اين  تبعيض قائل نمى شدند در حاليکه ھر شمارش دستى امکان داشت آنچه را که مطرح

سر آن  عدم توافق بر. ھر کدام به شمارش عادالنه آراء اصرار مى کرد: تيرگى کشاند جدال زمينه مشترک بين دو نفر را به
 .بود که اين کار چگونه بايد انجام شود

 

دست داشتن معيارھائى براى تعيين قصد  سرانجام، در اواسط دسامبر دادگاه عالى رأى داد که شمارش دستى آراء بدون در
چ گونه که ھي چند روز قبل از رأى دادن کالج انتخاباتى، دادگاه عالى به اين نتيجه رسيد تنھا. رأى دھندگان، امکان پذير نيست

اين صورت، رأى يک نفر مى تواند نسبت به رأى يکنفر  در غير. شمارش دستى که مطابق با قانون اساسى باشد وجود ندارد
برابر را تضمين  قضاوت و ارزيابى قرار گيرد و از ماده قانونى اصالحيه چھاردھم که حفاظت ديگر بطور متفاوتى مورد

خواھد  ٢٠٠٠اثرى بسيارى فراتر از انتخابات سال  لى ترين دادگاه مملکتاين تصميم توسط عا. ميکند تخلف مى شود
در سراسر اياالت  بوجود آورد که احتماال راھنماى ھر دوباره شمارى در رقابت ھاى سياسى آينده دادگاه عالى قانونى. داشت

و موازينى مورد رسيدگى قرار  که آراء تحت استانداردھا دوباره شمارى اکنون تنھا ھنگامى صورت مى گيرد. متحده است
 .تضمين برخورد مساوى و به حداقل رساندن اعمال نظر طرح شده باشند مى گيرند که براى

 

 اعمال محدوديت بر مخارج

 



. رقابت براى جلب آراء بروشنى نشان داد ھمچنين از اين جھت قابل توجه بود که نقش پول را در ٢٠٠٠انتخابات سال 
 دو چيز است که در سياست اھميت«: ھانا بيش از صد سال پيش چنين گفته است جمھوريخواه مارک ميگويند استراتژيست

در اصالحيه ھاى  (FECA) انتخاباتى فدرال قانون مبارزات» .اول پول است و يادم نمى آيد که دومى کدام است: دارد
 نتخاباتى معمول کرد تا از فساد و فسادبر منبع، مبلغ و نوع مصرف مبارزات ا خود، محدوديت ھاى عمده اى را ١٩٧۴

مورد آزادى بيان وسائل مربوط به آن  ھر چند اين محدوديت ھا با اصالحيه اول قانون اساسى در. ظاھرى جلوگيرى کند
کانديداھا، احزاب و . خرج مى شود دادن يکنوع وکالت براى صحبت کردن است برخورد داشت؛ زيرا پولى که در سياست

دھندگان از طريق وسائل ارتباط جمعى  سياسى براى بنا کردن سازمانھاى خود و رساندن پيامشان به رأى گروھھاى ساير
 .نياز به پول دارند

 

با قانون اساسى بين پولھاى اھدائى و مخارج  دادگاه عالى يک خط تميز مطابق ١٩٧۶در تأئيد قسمتى از اين قانون پيچيده در 
طرز خرج  مبالغ اھدائى بنظر ميرسيد که کمتر به ازادى بيان لطمه بزند تا محدوديت بر چون اعمال محدوديت بر. رسم کرد

فساد ايجاد مى کرد، دادگاه عالى از وضع محدوديت  کردن، و بدان دليل کمک ھاى اھدائى خطر بزرگتر براى فساد يا ظاھرأ
مشروط براى  ھمچنين يک برنامه. يد کردوجود محدوديت ھائى بر کمک ھاى اھدائى را تأئ بر مخارج خوددارى کرد اما

مبالغى برابر براى انتخابات مقدماتى و انجمن  بر مبناى(کمک ھاى عمومى براى رقابت ھاى رياست جمھورى تأئيد شد 
محدوديت ھا بر  که در عوض آن کانديداھا موافقت ميکنند از اعمال) مالى در انتخابات عمومي ھاى حزبى و پشتيبانى کامل

در خارج . بين کانديداھاى احزاب بصورت مساوى در آيد مالى در ھدف آن بود که تا حدى ميدان عمل. طاعت کنندمخارج ا
ناميده » پولھاى پنھان» مبالغ ديگرى ھستند که» پولھاى آشکار«قانون مبارزات انتخاباتى در مورد  از دسترس و محدوده

حدوده مقرراتى که براى تقويت حزب، مطالعه انگيزه ھاى م مى شوند که عبارتند از کمک ھاى پراکنده و خارج از
 .مبارزه و مسائل مربوط به حمالت مطبوعاتى خرج مى شود انصراف از ادامه

 

 يک جريان دموکراتيک با ثبات

 

اصلى سياست ھاى آزاد ودمکراتيک اھميت  ، يعنى زمينه»رضايت اتباع دولت«انتخابات آزاد عادالنه براى اطمينان از 
با تقلب  قدرت است و ھم منشا مشروعيت، درست ھمانگونه که انتخابات ناعادالنه و توأم اين ھمزمان ھم ابزار. اساسى دارد

 .حاکميت او بکاھد مى تواند بر ادعاى شخص نسبت به مقام خود ايجاد شک کرده و از قدرت

 

گاھگاھى برخى از . عيب و نقص است معدودى از مردم ادعا دارند که روشھاى انتخاباتى در اياالت متحده کامل و بى تنھا
مع الوصف بداليل متعدد بيشتر . کسر موافقت و رضايت مردم گشته است مشخصأت آن باعث تأخير، انحراف، سلب، يا

اوأل با مثالھاى قابل توجه و . صداقت است مجموع عادالنه و توأم باھا بر اين باورند كه سيستم انتخاباتى آنھا در  آمريکائى
 قرن پيش به جنگ داخلى منجر شد، انتخابات در اياالت متحده به نحو مؤثرى ۵/١ سازنده از درگيرى ھائى که حدود

. طرح شده استکه انتخابات براى آن  با معين کردن برندگان و بازندگان، آنھا به چيزى دست مى يابند: کارساز است
حاکميت  با ميل و رغبت، گرچه نه با شادى، تسليم برندگان مى شوند و حق آنھا به کانديداھاى شکست خورده و حاميان آنھا،

منافع اصلى، ولو به ندرت در خطر باشد چنين  ھنگامى که ارزشھا و. اين دستاورد کوچکى نيست. را برسميت مى شناسند
 .است تقبولى الزمه يک سيستم با ثبا

 



جاى اکثريت . نشده است انتخابات بدان معنى است که به ھيچ حزب يا جناحى ضمانت ماندن در قدرت داده ثانيأ تکرار
اکثريت ھا پى در پى : بگيرد؛ اين جان کالم نظريه دموکراسى است امروزه را ممکن است فردا يک اکثريت بسيار متفاوت

يک . رقابت محافظت مى کند ست زودگذر باشند چون سيستم انتخاباتى از حقثالثا اکثريت ھا ممکن ا. کنند تغيير مى
 .بيش نيست انتخابات بدون اپوزيسيون جدى يک شوخى فريب آميز

 

دسته اخير براى حاکميت . است انتخابات اياالت متحده يک حلقه ارتباطى بين رأى دھندگان و مقامات دولتى سرانجام آنکه
 مردم به مقامات دولتى به چشم کارگزاران خود مى نگرند، که از طرف آنھا بنابراين. ندگان استوابسته به اکثريت رأى دھ

خدمتگزاران مردم کرده تا آنکه مردم را خدمتگزار  انتخابات در آمريکا، مقامات رسمى را تبديل به. اجازه دارند عمل کنند
 .آنھا کرده باشد

 

آزاد خود قرار داده، دقيقا مورد تقليد  ياالت متحده براى پيشبرد سياستھاىگرچه ممکن است آن روشھا و معيارھائى که ا
 برخى از مشخصأت. نگيرند که در ھمه جزئيات از مدل آمريکائى پيروى کنند ديگران قرار نگيرد و ملل ديگر تصميم

آمريکا که به قرن بيست و يکم پا  مانده اند ملت سياست ھاى انتخاباتى در اياالت متحده، تنھا بعنوان يادبودھاى تاريخى باقى
براى ھر  ممکن است آراء مساوى. اجرائى خود را از طريق کالج انتخاباتى بر نمى گزيند مى گذارد ديگ مسئوالن مھم

مطبوعات آزاد يا انتخابات ھمگانى اعضاى کنگره،  مشخصأت ديگر از قبيل تضمين. ايالت در سنا را ديگر معتبر نداند
اشاره  مع الوصف درسھائى كه از تجربيات دموکراتيک آمريکا حاصل مى شود به مشخصأتى .اھد ماندبدون شک باقى خو

 .حياتى است دارد که احتماال براى حفظ يک جريان با ثبات دموکراتيک در جاى ديگر

 

بيش از يک رأى  ھرگز نبايد به انتخابات و صندوق رأى بايد به نحو گسترده اى فراھم شده و ارزش يک رأى اوأل دسترسى
مبناى جنسيت، باورھاى سياسى، قوميت يا مذھب مشروعيت رژيم را از  مثال محدود ساختن جامعه سياسى بر. ديگر باشد
را در نظم موجود شريک ببينند  برعکس، يک انتخابات فراگير ھمه عناصر جامعه را تشويق مى کند که خود. برد بين مى

 .بر ديگران فائق آيند ه سرانجامزيرا ھر کدام اين فرصت را دارند ک

 

نرخ پائين شرکت افراد بايد باعث . باشد ثانيأ تشويق مردم به شرکت ھر چه گسترده تر در انتخابات بايد يک ارجحيت
واجد شرايط  کار نه تنھا منجر به انتخاب مقاماتى مى گردد که از حمايت اکثريت افراد اين. نگرانى، اگر نه اخطار، باشد

داده شده و داراى انگيزه ھاى قوى را بيش از پيش  ن محرومند؛ بلکه خود اين مقامات نفوذ منافع خوب سازمانرأى داد
 .شدت مى بخشند

 

محدود ساختن . داراى اھميتى حياتى است ثالثأ، سطح باالئى از آزادى براى بيان مواضع سياسى براى يک روند دموکراتيک
کردن عقايد  کوبى مخالفان، نه تنھا سياست ھاى انتخاباتى را فلج مى کند بلکه سرکوبسر فعاليت مخالفان قانونى، از طريق

 .خشونت آميز اعتراض بکشاند مى تواند مخالفان را از مجارى قانونى شرکت سياسى به راھھاى

 

دولت را کنترل کنند، معھذا بايد اقدامات حفاظتى  رابعأ انتخابات و يک سيستم نمايندگى بايد اکثريت مردم را قادر سازد که
که به قصد جلوگيرى از  با اين ھمه ترتيباتى. شود که يک اکثريت غالب شده و اقليت را از بين ببرد الزم به عمل آيد تا مانع



نى که به طرزى يعنى قانو: باعث نااميدى بسيارى از اتباع کشور شود فشارھاى ناروا به منافع اقليت داده شده ممکن است
اقليت جاى اکثريت را گرفته و يا  در غير اينصورت ديدگاھھاى. منعکس کننده اراده اکثريت است ناتوان مى شود کارآمد

 .دولت ابدأ ديگر قدر به کار کردن نيست چنان جريان تصميم يگرى را فلج مى کند که

 

عادالنه بدانند، بايد ترتيباتى داده شود که به  ن را آزاد وخامسأ بدان دليل که انتخابات تنھا زمانى مؤثر است که مردم آ
کوتاھى  اخذ آراء جواب دھد بدون وجود اين اقدامات ترميمى ممکن است در زمان بسيار سرعت به اتھامات تقلب در
 .انتخابات قالبى تلقى شود

 

ياتى ترين مسائل است شايد انجام ح سرانجام آنکه در يک جامعه که عالمت مشخصه آن شکافھاى عميق اجتماعى بر سر
 سالمت يک سيستم سياسى با ظھور مسائلى مورد آزمايش قرار مى گيرد که در اتخابات آزاد و عادالنه مشکل باشد، گاھى

 .اسمى از آنھا نبوده است مبارزات انتخاباتى مطرح نبوده و قوانينى ظاھر مى شوند که ھنگام اخذ رأى

 

آنھا مانند بافت ھاى زنده : نمى شوند نھادھاى دموکراتيک ھرگز تکميل«يش اظھار داشت که وودرو ويلسون در يک قرن پ
از  تحقيق و رسيدگى. »چه فعال پر تپش و با حرارت است زندگى مردمان آزاد. ھستند ھميشه در حال رشد و نمو –ھستند 

يک سيستم انتخاباتى ھمانقدر اھميت دارد که  آگاھى از کسريھاى. نزديک و احتمال تغيير ھمچنان در دستور روز قرار دارد
 .شناختن و قدردانى از فضائل آن
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اجراى آن تا چه حد راحت بنظر ميرسد؛ اما  روح يک قانون در ھر زمان، تا حد امکان، در رابطه با اين موضوع است که»
 «.بستگى دارد کارآمد است و به نتايج مطلوب ميرسد، تا اندازه بسيار زيادى به گذشته آن فرم و تشکيالت آن و آن حدى که

Oliver Wendell Holmes, Jr. 
 (١٨٨١(قانون عرف 

 

يک  ھا از زمان مستعمره نشينى، گرد ھم آمده اند تا قانون وضع کنند و براى حفظ آمريکائى
جريانات ويژه اى  ھر چند. جامعه منظم و داراى قانون، اين کار را ھمچنان ادامه مى دھند

قانون در يک جامعه آزاد ھمچنان با  براى خلق قانون قرن ھا طول کشيده تا تکامل يابد، تدوين
يک سياست عمومى که با انعطاف با مسائل زمان  سيستم کنترل و تعادل و رضايت مردم، يک

 .و مکان روبرو گردد مشخص ميگردد

قوانين الزم را  ، آمريکائى ھا نمايندگانى به مجامع مستعمراتى فرستادند تا١٨و  ١٧در قرون 
ين جھت و امورى از قبيل تعي .براى تنظيم روابط روزانه اجتماعى و اقتصادى خود وضع کنند

مى شود مورد بحث و تصميم گيرى قرار  احداث جاده يا آنکه چه چيزى مزاحمت عمومى تلقى
کردند و تخليه زباله ھاى کشاورزى موضوعى فراتر  جاده ھا تجارت را آسان مى. مى گرفت

  .ھر دو مسئله به سالمت يک جامعه بسيار منظم بستگى داشت .از توجه به زيبائى محل بود

ھا قواعدى را  نوزدھم، آمريکائى ھا در ميسورى گرد آمدند تا براى اداره قطار ارابهدر قرن 
خالل سفر در طول  محفاظت از آنھا در» قواعد جاده ھا«ھدف از وضع اين . وضع کنند

جويندگان طال وارد مناطق زرخيز  ھنگامى که. ھزاران مايل تا ساحل اقيانوس آرام بود
 .کردند و دوباره دور ھم جمع شدند تا قواعد حفر معدن در منطقه را وضع کنند ه ھاى خود را ترککاليفرنيا شدند، قطار اراب

تشکيالت اقتصادى و سرمايه ھاى آنھا حفاظت  اين معدن چيان خواستار يک جامعه منظم و با حساب و کتاب بودند که از
 .آنھا بگشايد کرده و درھاى موفقيت را بروى

را عواض کنند و مشخص سازند در  ت و يکم نيز، ھمسايگان ھنوز گرد ھم مى آيند تا مقرراتکاليفرنياى قرن بيس در
محدوديت ھا، براى کسانى که در آن منطقه مسکونى زندگى مى کنند، در  چھارچوب يک عھدنامه، و با توجه به شرايط و

منظم، داراى اختيار وضع مقررات  عهاين صاحبان ملک براى داشتن يک جام. قطعه زمين تغيير و تبديل مجاز است کدام
 پايتخت ھا، آبادى نشين ھاى مرزى يا در سالن ھاى پذيرائى مدرن شھرھا، چه در سالن شھرک ھا، ساختمانھاى. ھستند

تنظيم روابط اجتماعى و اقتصادى خود قانون  صاحبان ملک، شھروندھا و مدعيان روياى آمريکائى گرد ھم آمده اند تا براى
 .قانونگذارى محلى، ايالتى و ملى ما نيز خودنمائى مى کند اين ارثيه در نھادھاى. وضع کنند

 ريشه ھاى سنن قانونى اياالت متحده

ھنگامى که مستعمره . سرچشمه مى گيرد اين جريان وضع قوانين قسمتى از يک روند تاريخى است که در اصل از انگلستان
کردند،  ارثيه قانونگذارى خود را که ھمراه آورده بودند در عمل پياده مستعمرات نشين ھاى انگليس در آمريکاى دوران

پادشاه انگلستان منشورھائى به زمينداران و . باشد تغييرات معينى را در آن بوجود آوردند که با محيط جديد آنھا مناسب
قادر مى ساخت  درجات مختلفگذاران مستعمره نشين ھاى مختلف اعطا کرده بود که آنھا را با  شرکت ھاى سھامى سرمايه



قوانينى بودند خارج از اين منشورھا و وضعيت ھاى  اما ھمه مستعمره نشين ھاى انگليس داراى. قانون وضع نمايند
که دولت را از » انگليس قانون عرف«اساسى قديم خود را داشتند، قانون عمدتأ نانوشته انگلستان بنام  آنھا قانون. مستعمراتى

 ١٢١۵منشورى که در سال  –بود  Magna Charta جمله قوانين عرفى از. حقوق اتباع انگليس منع ميکرددست اندازى به 
ھيئت منصفه را تضمين مى  امضاء شده بود و اجراى قانون، حفاظت از حق مال و دسترسى به John انگلستان توسط پادشاه

مالکيت خصوصى در زميندارى از قرن . دى بودخصوصى و آزا جان کالم قانون قديم انگليس رابطه بين مالکيت. کرد
تصور روشنى در  محافظت قانونى قرار گرفته بود، اما تاريخ انگليس و تجربه مستعمراتى آمريکا چھاردھم مورد تعريف و

ملت مستقل و حاکم بر سرنوشت خود حقوق مالکيت و بھره  اذھان امريکائى ھا بوجود آورد که طبق آن تنھا با رضايت يک
 .شخصى مى تواند مورد جرح و تعديل قرار گيرد ى از آزادى ھاىمند

در تاريخ يونان و روم باستان دارد و  اين ايده که دولت ھا مشروعيت خود را از رضايت اتباع خود کسب مى کنند ريشه
مستعمره  .دنداروپائى بطرز قابل توجھى مفھوم حاکميت را به رضايت مردم گسترش دا اولين تئوريسين ھاى مدرن سياسى

حقوق به خصوص محفوظ بودن آن براى مردم و بعدأ  نشين ھاى آمريکا در دوره جنگ انقالبى اين مفھوم را با گسترش اين
ملى که در  اين حقوق مورد حفاظت راه خود را بسوى قوانين حقوق مدنى ايالتى و. کردند محدوديت اختيارات دولت تبليغ

ايالت متحده و اياالت که خود را بشدت به اين مسئله  گان کنوانسيون ھاى قانون اساسىنمايند. حال تدوين بودند گشودند
چگونه از دست  استفاده از حقوقى که توسط مردم حاکم بر سرنوشت خود به آنھا تفويض شده بود مشغول کرده بودند که با

اى داخلى بوجود آوردند که در داخل قواى ھا و تعادل ھ اندازى دولت به اين حقوق جلوگيرى کنند، سيستم ھائى از بررسى
کرد، اما اين قوا با  ھر کدام از شعب دولت استقالل خود را در برنامه قانونگذارى حفظ مى. مى کرد قانونگذارى مجزا عمل

اختيارات قانون اساسى در داخل سيستم، زمينه را براى شرکت  ھم تماس و اصطکاک پيدا مى کردند بنابراين محدود ساختن
 .فراھم مى کرد وسيع توده ھا

 گسترش اختيارات قانون

در ابتداى تأسيس . تغيير پذيرفته است ميزان گسترش وسيع شرکت مردم در برنامه ھاى دولت، در طول تاريخ آمريکا
 پوست و مذکر عنصر اصلى شرکت کننده در رأى گيرى و نھادھاى قانونگذارى را کشور، تنھا مالکين و ثروتمندان سفيد

اما براى . و قانونگذارى از بين رفت در قرن نوزدھم شرايط داشتن ملک و مال براى شرکت در رأى گيرى. تشکيل مى داد
در . پذيرفت را در داخل خود نمىزنان، برده ھاى آفريقائى، سرخپوستان و آسيائى ھا  سالھاى متمادى، نھادھاى قانونگذارى

در سطوح ملى، زنان متشکل شدند و . پيروزى رسيد طول قرن نوزدھم مبارزه براى مساوات اوج گرفت و در قرن بيستم به
 در ١٨۴٨ آنھا به انجمن ھاى ضد برده دارى پيوستند و در. قانونگذاران فشار آوردند براى بدست آوردن حقوق خود به

Seneca Falls جائى که براى حقوق خود يک زمينه سياسى  ن پيروزى کردند، و راه خود را بسوى غرب گشودند،اعال
از  ١٨۴٩در سال . حق رأى يافتند ١٨٧٠و  ١٨۶٩وايومينگ و يوتا زنان در سال ھاى  در مناطق. بسيار مساعدتر يافتند

تفاده عموم را در کاليفرنيا بدست آوردند، اما اس مکزيکى زنان حق مالکيت امالک مورد –طريق اقدامات قانونى اسپانيائى 
کرد که طبق آن  به انضمام يک اصالحيه به قانون اساسى کمک ١٩٢٠اقدامات زنان در . نداشتند حق رأى ١٩١١تا سال 

 .ھمه آنان در سطح ملى حق رأى يافتند

 ١٨٧٠سياھپوستان مذکر در  و حق شھروندى کسب کردند ١٨۶٨سياھپوستان طبق اصالحيه چھاردھم قانون اساسى در 
از حق شھروندى يا رأى دادن محروم بودند، در  ١٩٢۴سرخپوستان تا سال  مطابق اصالحيه پانزدھم حق رأى يافتند، اما

آمدند، خود بدليل تولد در اين کشور،  فرزندان آسيائى ھا و ساير گروھھاى مھاجرکه در اياالت متحده بدنيا مى حاليکه
 بدين دليل که. اما اين امر باعث نمى شد اولياى آنھا به شھروندى دست يابند ه محسوب مى شدندشھروند اياالت متحد

قوانين حقوق تابعيت را بعنوان بخشى از  ١٩۴٣حق کسب تابعيت نداشتند، کنگره در سال  ١٨٧٠مھاجران چينى از سال 
دسترسى به اين حق  ١٩۵٢مصوب  McCarran-Walter براى مھاجران ژاپنى قانون .اقدامات جنگى عليه ژاپن تمديد کرد

نه، آمريکائى ھا پيشنھاداتى عرضه کرده اند و  با اين وصف، بدون توجه به اين امر که آنھا حق رأى داشتند يا. فراھم کرد را
نه در باشند، فعاال زنان و سياھپوستان، حتى قبل از آنکه حق رأى داشته. خواستار تغيير شده اند از نھادھاى قانونى خود

اين حقيقت که . و تبليغ وضع قوانين شرکت مى کردند امور اجتماعى و جريانات سياسى مربوط به پيشنھاد، اعتراض
قانونگذارى را قادر  روى چنين تشريک مساعى و دخالت ھاى دموکراتيکى باز بود، روند تشکيالت نھادھاى قانونگذارى بر

 .از شرکت کنندگان در زمان خود رضايت بخش نبود ى بسيارىساخت که فراگير شود، ھر چند با سرعتى که برا



 انتخابات ھمگاني

مدل انگليسى اين جريان، مانند . ھجدھم بود يکى از داليل تأخير در ھمگانى ساختن انتخابات، فلسفه سياسى غالب در قرن
آنھا  قضاتى بود که راھنماى کشورھا در آن زمان، عمومأ داراى پادشاه مذكر، مجلس و ساير مدل ھاى غالب در ساير

مع الوصف بنظر ميرسيد . بيشتر مالکين مرد بودند تئورى ھاى آميختن دولت و حقوق ناشى از زمين بود، و اين در حاليکه
دارد که اين  سياسى و بحث ھاى فصيح و بليغ در مورد حقوق و آزادى ھا به اين نکته اشاره که قسمت اعظم تئوريھاى

آنگونه که توسط آمريکائى ھا در آمريکا تعبير مى شد، پايه  در آن ھنگام، حقوق انگليسى ھا،. ھستندارزشھا جھان شمول 
. ھا را تشکيل ميداد نجات قانون اساسى قديم انگليس از استبداد و حفظ وعده ھاى آن براى آمريکائى براى ١٧٧۶انقالب 

مايندگانى بود که در کنوانسيون ھاى قانون اساسى ايالتى و کار ن تعيين اينکه آن ھدف در عمل چگونه جامه عمل مى پوشيد،
 .مى آمدند فدرال گرد

بطرق مختلف حقوق مستعمره  ھاى قانون اساسى در اواخر قرن ھجدھم، نمايندگان مدارکى را تھيه کردند که در کنوانسيون
امالک و اموال را براى انتخاب شدن به ايالت مريلند شرط داشتن . داد نشين ھاى آمريکائى را تقويت مى کرد و گسترش مى

پيشنھادى بوجود آورد که در سالھاى  جورجيا مکانيسمى از لوايح. نمايندگى کنوانسيون قانون اساسى خود لغو کرد سمت
شامل يک جريان اصالحى بود تا يک گرد  ١٧٩٧محتواى برنامه . جديد شد منجر به قوانين اساسى ١٧٩٧و  ١٧٩۴، ١٧٨٩
 .براى تغيير ھم آئى

اختيارات مردم در تغيير قانون  به جريان انداخت که منجر به افزايش ١٧٧۶يک برنامه قانونى را در سال  ماساچوست
در  از شھرھاى آن ايالت خواستار شد که اجازه دھند) دادگاه عمومى ناميده مى شد که(قوه مقننه ماساچوست . اساسى خود شد

سرنوشت اين پيشنھاد را کنترل مى کردند،  شھرھا، و نه اکثريت رأى دھندگان،. بنويسد نشست بعدى خود يک قانون اساسى
بعد شھرھا به  در سالھاى. قوه مقننه را در تدوين قانون اصلى و پايه اى ايالت رد کردند و بوستون و ھشت شھر ديگر اختيار

با اين وجود، نھايتا شھرھا، و . ا تصويب کننداساسى ر اجازه دادند که با اجازه خود آنھا يک قانون» دادگاه عمومي«
با مسلم » دادگاه عمومي» ،١٧٩٩در سال . بدون محدوديت ھاى معمول مالکيت، اين سند را رد کردند شھروندان آنھا با رأى

 .ن بفرستندشھرھايشان به آنھا اختيار داد که نمايندگان خود را به کنوانسيو گرفتن حق مردم در رأى دادن به قانون اساسى در
به تصويب رسيد و تاريخچه آن چندين  ماساچوست، که بر مبناى اين کنوانسيون تدوين شد، سرانجام ١٧٨٠قانون اساسى 

به  دوم، حق دسترسى مردم. نمايندگان منتخب براى نوشتن قانون اساسى الزامى بود اول آنکه کنوانسيون. اصل را بنا نھاد
سرانجام آنکه مردم بايد از طريق رأى دادن براى  .وافزودن اصالحات تضمين شده باشد جريان کار بايد از طريق انتخابات
 .اختيار نھائى باشند تصويب قانون اساسى، صاحب

 آزادى و مالکيت

را تھيه کنند، قانون اساسى ماساچوست قسمتى  در فيالدلفيا گرد آمدند تا قانون اساسى فدرال ١٧٨٧برای نمايندگانى که در 
معادله  قسمت مھم ديگرى از اين زمينه رابطه در حال گسترش آزادى و مالکيت در. ميداد ينه کارشان را تشکيلاز زم

الک . رابطه بر تفکر آمريکائى اثر عميقى داشت فيلسوف سياسى انگليسى قرن ھفدھم جان الک در اين. قانونگذارى بود
موظف است  کشور مشترک المنافع زندگى کنند بنابراين دولتمردم پذيرفته اند که در يک  بدينگونه استدالل ميکرد که

آمريکائى ھا . طبيعت شامل داشتن آزادى و مالکيت است حقوق طبيعى انسان در. قوانين و حقوق طبيعى را به اجرا در آورد
از اصالحات و  کردند پسنديدند که ھر موقع سخنگويان سياسى و قانونى آنھا به آزادى شخصى اشاره مى اين ايده را چنان

خود جان الک ھم فکر مى کرد که . توانستند صاحب آزادى شوند آمريکائى ھا مى: مفاھيم قانون مالکيت استفاده مى کردند
ديگران يا محروم کردن آنان از  وابسته به مالکيت است، اما استفاده فردى از مال نبايد شامل تلف کردن مال زندگى و آزادى

 آن بود که چگونه مى توان به ١٧٨٧براى نمايندگان کنوانسيون قانون اساسى  بنابراين يک مسئله. طبيعت و مواھب آن باشد
بيان شده، حفظ کرد و ھم دسترسى مردم به  شايسته ترين نحو ھم ثمره ھاى آزادى را، آنطور که در داشتن اموال خصوصى

 .مواھب کشور را

آوردند که منافع موجود را متوازن کرد، و دربر  عى از جمھورى را بوجوددر قانون اساسى اياالت متحده، اين نمايندگان نو
اشرافى  مفھوم يک دولت مختلط، ترکيبى است از عناصر تاريخى حکومت سلطنتى،. است گيرنده عناصر يک دولت مختلط

ى مورد بررسى قرار اگر نظر قانون اساس: داشت ھر کدام از اين سه فورم دولت به حفظ منافع خود تمايل. و حکومت خلقى



قدرت  تمايل ھر کدام بطرف. افراطى از استبداد، ھرج و مرج و دموکراسى منجر مى شد نمى گرفت، ھر کدام به يک فرم
کند، با اينوصف ھر کدام از اين منافع احتياج  ھمچنين مى توانست آزادى مردم را در استفاده از اموال خصوصى خود تھديد

اساسى به مرحله  راه حلى که توسط نمايندگان کنوانسيون قانون. جامعه قانونمند را اداره کنند به نمايندگانى داشت که يک
دولت و ھنوز ھم داشتن اشتراک با کارکردھاى قانون اساسى  اجرا گذاشته شد، تأمين کننده جدائى قدرت ھا در بين سه شاخه

داراى قدرت کافى  اساسى بوجود مى آورد، با ھر شعبه اين وجه اشتراک نوعى مشابھت از نظر قانون نکته مھم آنکه. بود
 .براى ايجاد تعادل با شاخه ھاى ديگر

 تدوين قانون در سطح ملي

رأى دھندگان ھر . مجلس نمايندگان و سنا .نھاد قانونگذارى ملى در فورم قرن ھيجدھم خود، از دو شعبه تشکيل شده بود
ايالتى  در ابتدا قانونگذاران. را با آراء عمومى مستقيم انتخاب مى کردندنمايندگان  منطقه در ھر ايالت، اعضاى مجلس

مردم کمتر مرفه در برابر منافع طبقات ثروتمند باعث  آرزوى ايجاد تعادل منافع. سناتورھاى اياالت متحده را بر مى گزيدند
مقننه ايالتى صورت  اتورھا توسط مجالسقانون اساسى فدرال در آن زمان تصميم بگيرند انتخاب سن شد نمايندگان کنوانسيون

تنھا پس . از منافع طبقات مرفه در سناى اياالت متحده وجود دارد گيرد تا اطمينان حاصل شود که نمايندگان کافى براى دفاع
متحده را مستقيما به مردم  بود که اصالحيه ھفدھم قانون اساسى اياالت متحده انتخاب سناتورھاى اياالت ١٩١٣از سال 
 .سپرد

. داراى اختيار تدوين و تصويب قوانين است طبق قانون اساسى، مجلس نمايندگان و سنا با ھم کنگره را تشکيل مى دھند که
نشده، ولى  در حاليکه اين نکته در قانون اساسى تصريح. به اجرا گذاشتن آن قوانين است رئيس جمھور امريکا داراى اختيار

قوه . اعضاى حزب خود لوايحى را به کنگره عرضه کند جمھور ھمچنين مى تواند قوانينى را پيشنھاد کند و توسط رئيس
که بصورت  –لوايح را  آن قوانين را داراست و دادگاه عالى اياالت متحده بالفاصله مى تواند آن مقننه فدرال اختيار تفسير

رئيس جمھور مى تواند قانونى را وتو کند، اما کنگره مى تواند آن . کند عالممغاير با قانون اساسى ا –قانونى در آمده است 
تغيير داد تا موضوعات مورد اعتراض  قوانينى که مغاير با قانون اساسى شناخته شده اند را مى توان. را لغو نمايد وتو

اصالحيه  ا لغو کند مى تواند پيش نويسنيز اگر بخواھد يک تصميم دادگاه عالى ر دادگاھھا در آنھا تعديل شوند، اما کنگره
شده از مراجع مختلف داراى صفات مشترک ھستند ھم  اين سيستم که در آن قوانين ارائه. اى به قانون اساسى را ارائه دھد
 .توجه دارد و ھم به حفظ اموال خصوصى نسبت به حقوق انفرادى اشخاص

 تدوين قوانين در سطح ايالتي

ايالت داراى يک ساختار مشابه دولتى است  ونگذارى اياالت متحده در سطح ايالتى توسعه يافته، ھرھمانقدر که سسيتم قان
بيشتر سال  قانونگذاران ايالتى بعضى اياالت ھر ساله با ھم مالقات مى کنند و. مى باشد ولى داراى سنن قانونگذارى متفاوت

دارند که ھر دو سال يکبار براى يک دوره بسيار کوتاه  نگذارىاياالت ديگر دوره ھاى قانو. را صرف تدوين قوانين مى کنند
براى وضع قوانين  اين نھادھا در تدوين قوانين از نظر وضعيت و اعتبار، مشابه اختيارات کنگره اختيارات. جلسه دارند

قانون اساسى قانون اساسى خود ھستند که اصالحيه ھاى  بعضى از اياالت داراى موادى در. جديد براى ھمه کشور است
ميسر مى سازد،  از طرف مردم مى سازد يا آنکه وضع قوانين را از طريق پيشنھاد و رفراندوم خود را منوط به تصويب

جديد را پيشنھاد کرده و آنھا را در سطح ايالت براى تصويب  جريان ھائى که به مردم عادى اجازه ميدھد قوانين و مقررات
 .ھندآراء عمومى قرار د مردم در معرض

 جدائى نيروھا :تدوين قوانين

عمومى باشد، چه از طريق جريان قانونى  وضع قوانين جديد و نيز اصالحيه ھاى قانون اساسى چه از طريق مراجعه به آراء
 .ھا در معرض رسيدگى قوه قضائيه ھستند خود در مجلس قانونگذارى، اين فعاليت

با قانون اساسى  راى اختيار بررسى قوانين ھستند که معين کنند آيا آنھا ھماھنگدادگاھھا دا مطابق با سنن ملى و نيز ايالتى ،
ھا، دادگاھھا بطور کامل از قيد و بند بقيه ساختارھاى سيستم  مع الوصف، با توجه به مفھوم بررسى ھا و تعادل. ھستند يا نه

قضات فدرال براى ھمه عمر  .تخاب مى شوندقضات دادگاھھاى ايالتى اغلب براى يک دوره ان. مستقل ھستند سياسى آزاد و
در بعضى . ممکن است بعلت خالف عليه ھر دو گروه اعالم جرم شود برگزيده مى شوند، با اينوصف توسط قوه مقننه دولت



دادگاھھاى آمريکا به نوعى  امروزه معمول است که. فرمانداران اياالت مى توانند قضات را منصوب کنند شرايط بخصوص
تفاوت عمده و اساسى بين تدوين قوانين بوسيله قواى مقننه . مى کنند قانون وضع -ق تصميم گيرى در مورد شکاياتاز طري -
قضايا و شکاياتى تصميم گيرى کنند که توسط  قانونگذارى توسط دادگاھھا آن است که دادگاھھا تنھا مى توانند در مورد و

به رعايت  بسيار وسيع ترى دسترسى دارند، با اين ھمه آنان نيز مقيد قواى مقننه به افق .شاکيان به آنان عرضه مى شود
تصميم گيرى، نص صريح قانون اساسى، قوانين  دادگاھھا ھنگام. قانون اساسى و نيز سنت و قانون عرف انگليس ھستند

 .عرف و سياست عمومى درباره آن موضوع را مد نظر دارند سابق در اين رابطه، سنن قانون

اياالت و قوانين اساسى ايالتى در داخل يک  .صه، سيستم قانونگذارى آمريکا بر پايه اشتراک مساعى قرار داردبطور خال
اساسى  کنگره، رئيس جمھور و سيستم دادگاھى فدرال اداره مى شود که خود به قانون سيستم فدرال قرار دارند که توسط

 .وابسته ھستند

تنظيم تجارت با ملل خارجى و در «متحده قدرت  انون اساسى فدرال به کنگره اياالتبراى مثال، ماده مربوط به تجارت در ق
اياالت نمى توانند  دادگاه اياالت متحده اين عبارت را بدين گونه تفسير کرده است که. كند را اعطا مى» بين چندين ايالت

اين تفسير از  ١٩۶۴در . ت اخالل ايجاد کندجريان تجارت بين اياال مقررات تجارت بين خود را به نحوى تنظيم کنند که در
در مورد اماکن  ١٩۶۴مدنى  به تجارت، اختيارات کنگره را تا آنجا گسترش داد که تحت عنوان قانون حقوق ماده مربوط

  .اجاره دادن اتاقھاى ھتلھا را ممنوع مى سازد عمومى مقرراتى را تدوين کرده که طبق آن تبعيض در

فدرال در عمل کار مى کند، بسته به عوامل  تيارات مشترک و فعل و انفعاالت متقابل بين منافع ايالتى وچگونه اين اخ اينکه
بگويد  کنگره داراى اختيارات مشخصى نيست که به اياالت. وضعيت را روشن مى کند مثال زير اين. بسيار زيادى است

قانونگذاران ايالتى، ھيئتھاى بخشھا و شوراھاى  اين تصميم در دست. حداکثر سرعت را در جاده ھاى خود چگونه معين کنند
قرن بيستم بعضى  در. ميزان اختياراتى که طبق قانون اساسى و ساير قوانين از آن برخوردارند شھر است و بستگى دارد به

اياالت ديگر . مايل معين کردند ۵۵براى تريليھاى كوچك  مايل در ساعت و ۶۵ا را اياالت حداکثر سرعت براى اتومبيلھ
ايالتھايى که  .مايل در ساعت مناسب تر است ٧۵حداکثر سرعت براى بزرگراه ھاى چندين خطه  تصور کردند که از نظر

رانندگى . است قرار دادند» نطقيم«آنچه که طبق مقتضيات  داراى جمعيت کم و مسافتھاى زياد بين شھرھا بودند حداکثر را
اين از رانندگى در  .مايل در ساعت بستگى داشت به شرايط جاده و رانندگى ١٢٠مايل يا  ٧٠سرعت  در ايالت مونتانا با

با بحران انرژى روبرو شد و  ١٩٧٠آمريکا در سالھاى دھه  مع الوصف ھنگاميکه. بزرگراھھاى آلمان خيلى متفاوت نبود
مايل  ۵۵به ميزان  کنگره به اين باور رسيدند که صرفه جويى در سوخت مستلزم تعيين حداکثر سرعت ىبسيارى از اعضا

قواى مقننه ايالتى را ترغيب کند که قانون خود را عوض  در سطح کشور است، کنگره از توان مالى خود استفاده کرد تا
مايل در  ۵۵با محدوديت  کثر سرعت خود را عوض نکنند تاتر، کنگره به اياالت گفت که اگر قوانين حدا به زبان ساده. کنند

بزودى ھمه آمريکائى ھا در تمام کشور . راھھاى فدرال خبرى نيست ساعت ھماھنگ شوند از ميليونھا دالر اعتبار بزرگ
ھاى فدرال بودند و بدنبال دالر قانونگذاران ايالتى با يک انتخاب روبرو. مايل در ساعت کاھش دادند ۵۵به  سرعت خود را

 .رفتند

 قانون حصار و فدراليسم

در داخل سيستم فدرال توسعه يافته  وجود گله در جاده ھاى مونتانا مثال ديگرى از تنوع مراجع قانونگذارى است که امروزه
مستعمراتى  قانونگذاران. بدون مانع در جاده ھا عبور کنند به قدمت خود آمريکاست اين مسئله که آيا گله ھا مى توانند. است

محصوالت کشاورزان و باغھا دور گله ھاى خود  بايد تصميم مى گرفتند که آيا صاحبان گله ھا خوب بود براى حفاظت
خساراتى را  آزاد گذاشتن گله ھا براى چراى آزاد. مخارجى را به گله داران تحميل مى کرد ايجاد حصار. حصار بکشند يا نه

که گاوى را در حال چرا مى يافتند به قانون  ا اين وصف کشاورزان در صورتىب. متوجه محصوالت کشاورزان مى ساخت
محاکمه  توانستند حيوان را از چرا باز داشته، صاحبش را بيابند و او را بپاى ميز عرف دسترسى داشتند که طبق آن مى

  .بکشند

ساختن حصار وضع کنند و اين  م بهقانونگذاران تصميم گرفتند قوانينى را در جھت مجبور کردن صاحبان احشا بزودى
 Great اين سنت در ھمه آمريکا باقى بود تا آنکه مھاجرنشينھا به. داد قوانين تعريف حصار را از نظر قانونى بدست مى

Plains  درخت شرقى صاحبان احشام  در ايالت ھاى پر. درجه ١٠٠رسيدند، که منطقه اى است نسبتأ خشک در غرب مدار



را در مقابل خود مشاھده مى کردند شک ميکردند که آيا اين کار  کسانى که در شھرک ھا اين حصارھا حصار مى ساختند،
مع الوصف اين . کشاندند است يا نه و کشاورزان خسارت ديده ھنوز ھم صاحبان احشام را به دادگاه مى مطابق قانون

 Great در. توجه آنھا بود قدرت دفاع داشتندادعاى خسارت که م صاحبان که داراى نرده ھاى قانونى بودند در مقابل
Plains موفق شد که اصول مقررات  گله داری قرن نوزدھم و منافع آن بدنبال منع گسترش قانون مزارع باز بوده و صنعت

قوانين صاحبان مزارع و باغات اگر مى خواستند خسارت ھاى ناشى  طبق اين. نصب حصار را مورد تجديد نظر قرار دھد
با افول . خود بپردازند را دريافت دارند مجبور بودند مخارج حصارکشى تحميلى را طبق قانون از جيب ى گلهاز چرا

چراگاھھاى باز نيز در طول چند دھه اھميت خود را از دست  دليل وجودى قانون ١٨٨٠صنعت گله دارى در سالھاى دھه 
  .قانون را ابقاء کردند قرن بيستم بعضى ايالتھا مثل مونتانا، اين داد، مع الوصف در

کنند مشاھده مى کنند که در اطراف گله ھا  رانندگانى که در اياالتى مانند مونتانا از بزرگراھھاى بين ايالتى عبور مى امروزه
مربوط  اين حصارھا از محل مالياتھا تأمين شده است اما وجود آنھا به دليل قوانين ھر چند مخارج. حصار کشيده شده است

دالرھاى فدرال اين رانندگان و مسافرين ھمراه آنان  ارھاى باز نيست بلکه ايمنى رانندگان آمريکايى در خطر است وبه حص
است و عالئم موجود در  در جاده ھاى ايالتى که قانون چراگاھھاى باز وجود دارد تعداد نرده ھا کم .را از خطر حفظ مى کند

ھمانطور که اين مجموعه مفصل و رنگارنگ . از آنجا عبور کنند ن است احشامجاده ھا به رانندگان اخطار مى کند که ممک
ايالتى، و فدرال اياالت  و قوانين بزرگراه ھا مشخص مى کند، نھادھاى قانونگذارى در سيستم محلى، قوانين حصارکشى

 .متفاوت و نقش ھاى مختلفى ھستند متحده در حفظ يک جامعه قانونمند داراى اختيارات

 سازمانھاى اجرايي

کارکردھاى قانونگذارى، اجرايى، و قضايى  اياالت متحده يک نھاد قانونگذارى اضافى ديگر نيز وجود دارد که داراى در
حومه آن  پيشاھنگ اين کار ھيئت بھداشتى نيويورک و. که در قرن نوزدھم بوجود آمده اين نھاد، سازمان اجرايى است. است

معموأل ھيئت  -مفھوم سازمانھاى اجرايي ١٨٨٠ و ١٨٧٠ميسيون ھاى راه آھن در سالھاى دھه بود، اما ک ١٨۶۶در سال 
بازرسى  را معرض ديد و -سياستھاى عمومى را فارغ از ھيئت ھاى مقننه اتخاذ مى کردند ھائى از خبرگان منتصب که

 .قضايى قرار دادند

سازمانھاى اجرايى اين سازمانھا در اوايل  يارات قضايى بهاز دھھا سال نگرانى قضائى در مورد زائد بودن دادن اخت پس
از قبيل  مرکز توجه اين قانونگذاريھا رفاه عمومى بود. قانونى قابل توجھى کسب کردند قرن بيستم اختيارات اجرايى و

. سفيديا حد شکار قانونى گوزن دم » کيسه حد«تعريف بھداشت عمومى، مقرر کردن يک نرخ منطقى براى راه آھن يا 
شايسته ترين  مى کردند آن بود که کارشناسانى که اختيار تنظيم قوانين را داشته باشند مفھومى که اين قانونگذاران رعايت

راه آھن، شبکه برق، گاز طبيعى، يا . و اجتماعى ھستند افراد براى وضع قوانين اداره برخى از سيستمھاى پيچيده اقتصادى
نرخھا کارشناسان گرد  براى تعيين اين. دند که مستلزم محاسبات پيچيده اقتصادى بودندموضوعاتى بو نرخھاى حمل و نقل

مربوط به نرخھا و از طرف ديگر نقطه نظرھاى مصرف  ھم مى آمدند که از يک طرف استداللھا و مدافعات مشاغل
با در . تحليل مى کردند د را تجزيه ونمايندگان افراد خبره اى را استخدام مى کردند که شواھد موجو اين. کنندگان را بشنوند

اين . منافع عمومى مقررات مربوط به آن حرفه ھا را وضع مى کرد دست داشتن ھمه شواھد کميسيون مربوطه با توجه به
 .پديد مى آمد معرض بررسى قضايى قرار مى گرفت و دسته اى از قوانين به نام قوانين اجرايى قوانين در

سازمانھاى اجرائى توسط قوانين جزائى،  .نده قانون اساسى، قوانين جزايى، جارى و عرفى استاجرايى دربر گير قوانين
قضاتى  قسمت عمده قوانين اجرائى توسط. بر مبناى قوانين جزائى بوجود آمده اند مقررات قانون اساسى يا فرامين اجرائى

از . ازمان ھاى اجرائى مختلف وضع شده استس وضع شده که به شکايات رسيدگى مى کرده اند و مقرراتى است که توسط
که جزو  دادگاھھا توجه خود را به مسائل مربوط به قانون اساسى معطوف ميکردند ١٩٣٠ نظر سابقه، تا اوائل سالھاى دھه

قانونگذار اختيار تفويض قدرت به يک سازمان را دارد يا  الينفک تأسيس سازمانھاى اجرائى بود از قبيل اين که آيا يک
سازمانى را مورد دقت  ، دادگاھھا مراحل مختلف جريان قانونگذارى و اعمال خودسرانه مقامات١٩٣٠ از سالھاى دھه. يرخ

سابقه ھاى مربوط به دريافت مدارک مربوط به جريان قانونگذارى و  سازمانھا بايد پرونده ھا و. و رسيدگى قرار داده اند
سازمان، چه درباره مواردى  يک. نجر به تصميم گيرى مى شد حفظ کنندخود نسبت به آن مدارک را که م چگونگى تلقى

محيطى قوه مقننه بعنوان تنھا داور عمل مى کند که آيا وضع اين  مثل تصميم گيرى نرخ تلفن چه در مورد مقررات زيست



حفظ محيط زيست سازمان  امروزه کميسيون تجارت بين ايالت ھا و. جريان وضع قوانين سازگار است يا نه مقررات با
 .ملى را وضع مى کنند مقررات الزم براى انجام معامالت در سطح بسيارى از

دسترسى مردم به وضع کنندگان  که يک دستگاه اجرائى مقرراتى را وضع مى کند که در عمل قدرت قانون را دارد، ھنگامى
 کردن قانون مستلزم آن است كه عموم مردم از ابتداى اقدام به تدوين آن آگاه جريان وضع. آن قانون را امکان پذير مى سازد

باشند درباره قوانين پيشنھادى اظھار  شده، جلسات دادرسى درباره چگونگى امر تشکيل شود، مردم فرصت و امکان داشته
 متحده رئيس دستگاه اجرائى رامعموأل فرماندار يا رئيس جمھور اياالت . برسد نظر کرده و اين قوانين به آگاھى عموم

دسترسى دارند، و در صورتى که پاى  مردم به جريان اين تصويب. منصوب مى کند که شرايط به تصويب قوه قضائيه است
اغلب از تلويزيون پخش مى شود و موضوع توجه ساير رسانه ھاى عمومى را  دولت فدرال در ميان باشد جريان تصويب

داده و نقطه نظرھاى خود را از  سازمانھاى مدافع از منافع عمومى اغلب در جلسات دادرسى عمومى شھادت. کند جلب مى
اين انتصابات ونيز مرزھا و وظايف گاھى مشترک قواى مجريه و مقننه  اھميت. طريق رسانه ھاى عمومى اعالم مى کنند

 .روشن است

 تصميم گيرى دموکراتيک

ناشى از اين سنت است که به شھروندان  قسمتى از اين اطاعت داوطلبانه. قه اطاعت از قانون ھستندآمريکا داراى ساب مردم
 با وجود تنوع فراوان جمعيتى در. از مراحل جريان تدوين قانون سھيم باشند اين فرصت را عطا مى کند که در بسيارى

و دسترسى به جريان قانونگذارى منافع مردم  تخب مردم،اياالت متحده، سيستم سياسى انتخابات آزاد، نھادھاى قانونگذارى من
چگونگى  .آورده و آنھا را از ثبات و دوام حقوق شخصى و اقتصاديشان مطمئن ساخته است آمريکا را در قوانين به حساب

يک در يک مجموعه ساختمانى خارج از شھر يا  تعريف و حفاظت حقوق در طى قرنھا تغيير کرده، اما امروزه مردمى که
مى دانند که  انجمن شھر جمع مى شوند ھمچنان مانند سابق به تدوين قانون ادامه مى دھند و سالن پذيرايى يا در يک تاالر

  .آزادانه براى آن جامعه است داشتن يک جامعه منظم و متمدن مستلزم توجه شخصى در تصميم گيرى

از رعايت آزادى در تدوين قوانين از اين  اصول اساسى اطمينان چند تجربه آمريکائيھا در ھمه جا قابل اقتباس نيست اما ھر
 مساعى مردم در ھمه سطوح قانونگذارى، دسترسى آزادانه به تمام مراحل تدوين رضايت اتباع کشور، تشريک: قرارند

مقررات  بررسى قوانين موجود، قوانين و قانون از طريق رأى دادن، تھيه پيش نويس لوايح، يا شکايت؛ و يا از طريق
تعادل قدرت  اين اصول پايه اى شامل بررسى ھا و ايجاد. اعتماد به اصول پايه اى دولت اجرايى، و اقدامات دفتر اجرايي؛ و

دولتھاى فدرال و اياالتى که طبق قانون اساسى . دموکراتيک بين سازمانھاى دولتى است، فورم جمھورى دولت و انتخابات
 .است ھده دارند که بر پايه اين سنت است که دولت از مردم و براى مردممشترکى بر ع عمل مى کنند وظايف
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که طبق قانون داراى قدرتھاى  فدرال و ايالتى در حقيقت چيزى نيستند جز کارگزاران و ھيئتھاى امناى مردم دولتھاى»
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 جيمز مديسون
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 --و گيج کننده ترين -- يکى از فشرده ترين  ٢٠٠٠انتخاباتى رياست جمھورى سال  رقابتھاى
کانديداى  تا يک ماه پس از اخذ آراء معلوم نبود که. انتخابت در تاريخ آمريکا بود

به خود  جمھوريخواه جرج دبليو بوش عنوان چھل و سومين رئيس جمھور مملکت را
بود که به طور  در طول اين زمان جھان ناظر جنگ بر سر آراء فلوريدا. اختصاص ميدھد

رفت و بر مى گشت تا آنکه  ھھاى ايالتى و فدرال مىمداوم از دادگاھھاى محلى به دادگا
بسيارى از ناظران را مبھوت کرده بود اين  آنچه که. تصميم دادگاه عالى قضيه را فيصله داد

رأى درمناطق مختلف تا چه اندازه متفاوت است و چگونه  بود که چگونه استانداردھاى اخذ
  .خابات ملى داشته باشندچنين نقش مھمى را در انت مقامات محلى مى توانند

آراء تا چه  است شھروندان آمريکا نيز شگفت زده شده باشند که از ايالت تا ايالت اخذ ممکن
ايالتى، و ملى به ندرت غير  اندازه متفاوت است، اما اقدامات و واکنشھاى دولتھاى محلى،

وانين يا اعمالى عادى اياالت متحده با ق ھر چند روز يکبار مردم. عادى به نظر مى رسيد
منطقه بندى شھرھا، كنترل ترافيک، . شاخه دولت است مواجه مى شوند که مربوط به ھر سه

مناطق، مديريت ھاى آموزشى، ترميم آسفالت خيابانھا و صد نوع خدمات  اقدامات بھداشتى در
 در اصل تحت نظر و اداره مقامات محلى است که به نمايندگى از طرف ايالت عمل ديگر ھمه
مقررات شغلى و  دولت ايالتى قسمت اعظم سياست ھاى آموزشى، مبارزه با جرائم،. مى کنند

و اعمال دولت ملى از دفاع و امور . خود دارد تخصصى، بھداشت عمومى و بسيارى از امور مھم ديگر را در کنترل
روزه قسمت  رات عميق آنھا، ھربدليل اث –اقتصادى و پولى و اصالح برنامه ھاى رفاھى  خارجى گرفته تا سياست ھاى

 .عمده اخبار روزانه را تشکيل ميدھد

رياست جمھورى و نمايش ھاى  در آن زمان عده کمى به اين موضوع توجه کردند، اما نمايش آخرين انتخابات اگرچه،
اساسى اياالت صحنه اى بازى مى شود که توسط تدوين کنندگان قانون  بيشمار کم اھميت تر از آن در زندگى روزمره در

آمريکا ھنگامى که تحت فرمان و  بعنوان افرادى مھاجرنشين، بنيانگذاران. سال قبل آماده شده است ٢٠٠بيش از  متحده در
 بريتانيا قرار داشتند که از آنسوى درياھا اعمال مى شد از اين موضوع بسيار اختيار تحميل شده از طرف دولت سلطنتى

در نتيجه . آزاديھاى خود تلقى مى کردند ه قدرت متمرکز را بعنوان تھديدى براى حقوق ورنجيده خاطر بودند و در نتيج
را  در فيالدلفيا با آن روبرو بودند آن بود که چگونه قدرت دولت مرکزى ١٧٨٧در  مسئله مھمى که در ھمآيش قانون اساسى

ملى و  –تقسيم قدرت بين دو سطح دولت . ظت نمايدحفا محدود سازند، ولى آنقدر اختيار داشته باشد که بتواند از منافع ملى
گسترده اى در ميان  سيستم تقسيم قدرت يا فدراليسم نه تنھا بطرز. ھائى بود که بنظر آنھا رسيد يکى از راه حل –ايالتى 

ى از آمريکائى در جھت نقش دولت شناخته شده بلکه خود قسمت تئورى ھاى سياسى بعنوان ارائه يک دستاورد منحصر بفرد
 .سيستم قانون اساسى آمريکاست نبوغ بکار رفته در

 تعريف فدراليسم



. منطقه جغرافيائى حکومت مى کنند سيستمى از قدرت تقسيم شده بين دو دولت يا بيشتر است که بر يک ملت و يک فدراليسم
 اى يک منبع قدرتمند که ھمان دولتفرم را در دنيا تشکيل داده اند، تنھا دار سيستم ھاى تک دولتى، که تاکنون معمول ترين

شود، تفاوت بين اين دو نوع دولت،  ھر چند دموکراسى مى تواند در ھر دو سيستم شکوفا. مرکزى يا ملى است ميباشند
 پارلمان اين کشور نسبت به ھر چيزى که درداخل. کبير يک دولت واحد دارد براى مثال، بريتانياى. واقعى و مھم است
محلى قدرت خود را به ديگران تفويض  حتى اگر اين دولت براى موضوعات. د داراى اختيار کامل استانگلستان روى دھ

 سازد که شھرھا يا بخش ھا آنچه را انجام دھند که بنظر مجلس مناسب است، مجلس کند، ھنوز ھم پارلمان مى تواند مقرر
 .دھد حتى مى تواند بدلخواه اين واحدھا را منحل کرده يا مرزھاى آنھا را تغيير

واشينگتن دى سى است  قوانين وضع شده از طرف دولت ملى که محل آن در. وضع بکلى متفاوت است در اياالت متحده،
ايالت تنھا در مورد  ۵٠کدام از  نافذ است، در حاليکه قوانين ھر نسبت به ھر فردى که در داخل مرزھاى ملى زندگى مى كند

ايالتى را منحل کند و ھمينطور  طبق قانون اساسى اياالت متحده، کنگره قادر نيست ھيچ. اياالت صدق مى کند ساکنان آن
 در حقيقت بر طبق سيستم فدرال. تفويض شده به دولت ملى را در دست گيرند اياالت ھم نمى توانند قدرت ھاى انحصارى

اين سند، به نوبه خود . دولت ملى است ن اساسى اياالت متحده منبع قدرت براى ھم دولت ھاى ايالتى و ھمآمريکا، قانو
 .قدرت نھايى در دموکراسى است منعکس کننده اراده مردم آمريکا، يعنى

امور خارجى داراى اختيار  يک حکومت فدرال، دولت مرکزى داراى قدرت ھاى مشخص و تعريف شده است و در در
طبق قانون اساسى، دولت اياالت متحده قدرتھاى انحصارى از . است اعمال قدرت در امور داخلى پيچيده تر. امل استک

نگھدارى ارتش يا نيروى  تنظيم تجارت خارجى و بين اياالت، چاپ اسکناس، قبول تابعيت مھاجرين خارجى، جمله در
 .دريائى را در دست دارد
دارد که ھيچ  در نتيجه اين اطمينان وجود. جمھورى را براى ھمه اياالت تضمين مى کندوضعيت  دولت اياالت متحده نوعى

منافع ملى به روشنى بر منافع اياالت ترجيح دارد و بطور  اين حوزه ھاست که در آن. ايالتى، مثال پادشاھى بوجود نمى آورد
دعاوى بين دو ايالت  اختيار قضائى براى حلدولت ملى ھمچنين داراى . اختيار دولت ملى قرار دارند روشن و مشخص در

 .يا بيشتر و بين شھروندان اياالت مختلف است

ايالتى منافع يا احتياجات متوازى يا  چند، در حوزه ھاى ديگر سياست داخلى، ممکن است دولت مرکزى و دولت ھاى ھر
مرکزى و ھم از سوى دولت ھاى  ممکن است بطور ھمزمان ھم از طرف دولت در چنين مواردى. مشترک داشته باشند

در مواردى که قانون اساسى در مورد  و. از جمله مثالھاى مھم در اين مورد قدرت اخذ ماليات است: اعمال قدرت شود ايالتى
 خود وارد عمل شوند بشرط آنکه با قدرت ھاى قانونى دولت مرکزى در اين گونه قدرت ملى ساکت است، اياالت مى توانند

از قبيل آموزش،  –شھروندان تأثير دارد  در مورد مسائل بزرگ و با اھميت که بر زندگى روزانه. ض نباشدموارد متعار
بر طبق اصول . قانون اساسى از تفويض مستقيم قدرت کوتاھى کرده است – جرائم و مجازات آن، بھداشت و امنيت

اين قدرت ھا را براى خود  ان الک، مردمکه راھنماى نسل بنيانگذاران آمريکا بود، بخصوص تئورى ھاى ج جمھورى
 .ايالتى آنرا به اياالت تفويض کرده اند محفوظ داشتند، که از طريق قوانين اساسى مختلف

استفاده از قدرتھاى برابر را تشخيص  کنندگان قانون اساسى وجود تعارض بالقوه بين دو سطح دولت و بخصوص در تدوين
اياالت  اول آنکه قانون اساسى اياالت متحده مقدم بر قوانين اساسى. اتخاذ کردند ياستدادند و براى احتراز از آن چند س

شامل ماده اى است که اعالم ميدارد ھنگاميکه  اين قانون. است، وضعيتى که از طريق دادگاھھاى فدرال قابل تنفيذ است
داراى برترى  ين اقدامات دولت ملى است کهاساسى با اعمال قانونى اياالت در تعارض است، ا استفاده از قدرتھاى قانون

و . ويژه اى را که به دولت مرکزى اعطا شده اعمال کنند اين سند ھمچنين بروشنى مانع آن است که ايالت ھا قدرتھاى. است
که از اعالميه حقوق  مبارزات در جھت تصويب قانون اساسى، تدوين کنندگان اين قانون موافقت کردند بعنوان قسمتى از

قانون اساسى . از دخالت در آزاديھاى فردى باز مى داشت دنى، يعنى ده اصالحيه اول حمايت کنند که دولت ملى رام
به ھم موظف به انجام آن  تنظيم روابط بين اياالت را با تعيين وظايف دوگانه اى نھاد که اياالت نسبت مقررات پايه اى براى

سرانجام آنکه ھمه اياالت . شد با ايالتھاى اصلى داراى حقوق مساوى باشد اتحاديهبودند و قرار شد ھر ايالت جديدى وارد اين 
از طريق ھمه اين . مساوى ھستند خود دولت ملى يعنى سنا که مجلس اعالى کنگره محسوب مى شود داراى نمايندگان در

 .ا به حداقل برسانداختالف بين دولتھا در اياالت متحده ر راھھا بنيانگزاران آمريکا در پى آن بودند که



داشت، حاکميتى که به معنى قدرت  فدراليسم از طرف آمريکائيھا بر مبناى مفھوم جديدى از حاکميت بر خود قرار ابداع
مع الوصف، در . انگليسى و اروپائى، حاکميت يگانه و غير قابل تقسيم بود در تئورى سياسى. نھايى دولت محسوب مى شد

بود،  ١٧٧۶جدايى آمريکا از اين کشور در  بحرانھايى که در دوره حاکميت بريتانياى کبير پيش آمد وزمان آن قبل از طول
عنوان  بودند که در حاليکه پارلمان انگليس ھمه موضوعات مربوط به امپراطورى را به مھاجرنشينھا چنين استدالل کرده

حتى با اين . مستعمرات خودشان قانون وضع ميکردند مستعمراتى براىيک امر واحد کنترل مى کند در عمل قانونگذاران 
قابل  در دوران جنگ انقالبى، طبق يک تئورى قديمى تر عمل مى کردند که قدرت را غير وصف، دولتھاى اوليه آمريکا

الت و يا مستعمره آمريکا به حساب مى آيد، ھر اي ، که اولين قانون اساسى)١٧٨٣(طبق مواد کنفدراسيون . تقسيم ميدانست
ھر . مى کردند ھمکارى» پيمان دوستي«اياالت تنھا براى مقابله با مسائل ملى در چھارچوب يک  .سابق استقالل کامل داشت

نه تنھا اياالت آزاديھائى را . بعضى ھا خطراتى ھم دربر داشت چند تجربه فرم دولتى کنفدراسيون قانع کننده نبود و به تصور
عدم رضايت روزافزون  .د دريغ ميداشتند، اغلب در جھت منافع خود بضرر کشور ھم قدم برميداشتندخو از بعضى اتباع

 .که قانون اساسى جديدى تھيه کنند نمايندگان را واداشت ١٧٨٧نسبت به مواد کنفدراسيون در 

دين صورت منبع حاکميت و ب» ...متحده ما، مردم اياالت«: تھيه سندى بود که با اين کلمات مشھور شروع مى شد نتيجه
 قانون اساسى، که توسط مردم بوجود آمده بود، اسقتالل دولت مرکزى و دولتھاى .کشور نوبنياد را خاطرنشان مى ساخت
يعنى دولتى در داخل دولت ديگر، اکنون  آنچه يک زمان غير منطقى بنظر مى رسيد،. ايالتى، ھر دو با ھم را منع مى کرد

 اين. ايالتى، ھر دو از طريق اعطاى حق حاکميت از طرف مردم مستقل ناشى مى شد رت ملى وامکان پذير بود زيرا قد
متفاوتى را براى سطوح جداگانه دولت  اعطاى قدرت از طريق يک قانون اساسى مکتوب تصريح شده بود که نقش ھاى

راى يک جمعيت واحد اعمال شود توانست بموازات ھم در يک منطقه واحد و ب قدرت ھاى ايالتى و ملى مى. معين مى کرد
تجربه . دولت ملى به مسائل عمومى تر اياالت به موضوعات محلى توجه داشتند و –تمرکز آنھا بر مسائل جداگانه بود  زيرا

 ملى، ھر دو را قادر ساخت بعنوان واحدھائى جداگانه و مستقل با يکديگر آمريکايى ھا در مورد دولت ھاى ايالتى و
زيرا ھر دو براى خدمت به مردم بوجود آمده  و ھر کدام در حوزه ھاى جداگانه اختيارات خود را اعمال کنندھمزيستى داشته 

 .اند

 نگاھى به تکامل

فدراليسم در حقيقت يک . ندارد چگونه در اياالت متحده عمل کرده است؟ پاسخ ساده اى براى اين سئوال وجود فدراليسم
در طول . که بخوبى با طبيعت متغير جامعه آمريکائى سازگار است خصوصيتى. استچھارچوب ديناميک براى دولت بوده 

. چندين بار جابجا شده است سال تاريخ خود، تقسيم قدرت در جامعه فدراليست آمريکا از نظر قانونى و عملى ٢٠٠بيش از 
ملت اجازه دھد به شرايط متغير پاسخ است و منظور از آن اين بوده که به  قانون اساسى اياالت متحده يک سند قابل انعطاف

دولت ھاى مرکزى و ايالتى واگذار کرده  گاھى، افزودن اصالحيه ھايى به قانون اساسى، نقش متفاوتى به. مناسب بدھد ھاى
ب تعادل مناس .مواقع ديگر، دادگاھھا تعبيرھاى متفاوتى از اين نقش ھا بدست داده اند تا آنچه که در اصل مورد نظر بوده؛ در

بقول پرزيدنت وودرو ويلسون . مسئله روز است بين قدرت ھاى ملى و ايالتى بطور مداوم در سياست ھاى آمريکا يک
ارزشھاى  تغييرات اجتماعى و اقتصادى، تعويض. به سامان برسد» عقيده تنھا يک نسل با«چيزى نيست که ) ٢٠-١٩١٣(

مسئله اى «ملزم ساخته است که با فدراليسم بعنوان  او ھر نسل راھمه اينھا به عقيده  –سياسى، نقش ملت آمريکا در دنيا 
 .برخورد کند» جديد

مسئول معدودى از کارکردھايى  يک مطالعه سطحى قانون اساسى اين تصور را پيش مى آورد که دولت مرکزى تنھا حتى
 ايالت ھا. ملت آمريکا صدق مى کردمطمئنأ اين مسئله در اولين قرن حيات  .است که بر جريان زندگى روزانه تأثير دارد

آنھا از ھمه جرائم تعريف بدست مى . داشت مسئول تقريبأ تمام تصميمات دولتى بودند که بر زندگى شھروندان آنھا تأثير
ايمنى را  کردند، قوانين مربوط به قراردادھا را وضع مى کردند، مقررات بھداشت عمومى و دادند و مجازات آنرا معين مى

 .عمومى بوجود مى آوردند ى کردند و معيارھاى قانونى براى آموزش، رفاه و اخالقتنظيم م

) ۶۵-١٩۶١(جنگھاى داخلى آمريکا  وجود اھميت ايالت ھا در جريان زندگى روزمره، مطرح ترين سئواالت قبل از با
 اما. بود و بيشتر مردم بر اين باور بودند که اين قدرت بايد محدود بماند شامل مباحثاتى در مورد سطح قدرت دولت ملى

ترسھاى آن درباره قدرت متمرکز از نفوذ فراوانى  ميراث انقالب، با. فشارھائى فدراليسم را به مرکز مباحثات سياسى کشاند
قانون . بود به تصويب آن باقى مانده که از زمان کنوانسيون قانون اساسى و مباحثات مربوط برخوردار بود، و نيز ابھامى



که آيا ايالت ھا مى توانند ھيچکدام از حاکميت  اساسى داراى يک زبان کلى و عمومى بود و به صراحت مشخص نمى کرد
مى کرد اين  آنچه را که مسئله را پيچيده. تفويض شده به دولت ملى را نگاه دارند يا خير ھاى باقى مانده از قدرت ھاى

قدرت بيشتر عمل مى کردند و کارشان رضايتبخش تر بود  د که اياالت در عمل بسيار در انجام فعاليتھاى دولتى باحقيقت بو
 .باشد دخيل باشند که به طور روزافزون مستلزم راه حلھايى از جانب چندين ايالت تا آنکه در جاى ديگرى

باالتر دولت ملى در آن  وط به طبيعت اتحاديه و قدرتسر مسئله برده دارى درگرفت، به مباحثات مرب جنگ داخلى، که بر
مناسب مسئوليتھا بين دولتھاى مرکزى و ايالتى پاسخ نداد، حتى با  اين جنگ به تمام سئواالت مربوط به تقسيم. خاتمه داد
رت دولت گسترش قانونى قد به تصويب رسيد به زبانى نوشته شده بود که ١٨۶٨اصالحيه چھاردھم که در سال  وجود آنکه

در خالل نيمه دوم قرن نوزدھم اياالت متحده تبديل به يک . کرده بود اما زمينه براى مباحثه تغيير. ملى را مجاز مى شمرد
توسعه وسيع بازار، شھرھاى بزرگ،  توسعه اى که به ھمراه خود طليعه متناسب براى. توليدى بسيار عظيم شده بود کارخانه

ظھورشرکتھاى انحصارى خدمات و کاال در اواخر . را به ھمراه آورده بود جدى اجتماعىتمرکز فراوان ثروت، و مسائل 
به نظر بيشتر آمريکائيھا ھمانقدر  نوزدھم و اوئل قرن بيستم افق قدرت اقتصادى خارج از كنترل را مطرح کرد که قرن

 .تھديد کننده بود که قدرت کنترل نشده دولت

آورد که اين نوع رشد تجارت را تشويق  ت قادر نبود که به طور مؤثر شرايطى را فراھمايالت يا مجموعه اى از اياال ھيچ
به تدريج  بنابراين دولت مرکزى، که اکنون به طور فزاينده اى دولت فدرال ناميده مى شد .كرده و عواقب آن را کنترل کند

در بين اختياراتى که قانون . بود» بين اياالت تجارت» اين مسئوليت را بر عھده گرفت که گام اول آن با استفاده از ماده
قوه مقننه ملى  ١٨٨٧ تا سال. است» ...تنظيم تجارت با ملل خارجى، و در بين چندين ايالت«قدرت  اساسى به کنگره داد

ره، در خالل دو دھه کنگ. نظيم تجارت در بين ايالتھا تدوين کند توانست مقررات مربوط به انحصارھا را تحت عنوان قدرت
مشروبات گرفته تا  مفصلى را تصويب کرد که ناظر بر ھمه چيز بود از بخت آزمايى ھاى ملى و تجارت سلسله قوانين

  .صنايع غذايى و دارويى

نتيجه چيزى نبود جز گسترش قدرت ملى  ھدف بسيارى از اين قوانين باز داشتن ايالتھا از دخالت در رشد صنعت بود اگرچه
 و رفاه در دوره اى که صنعت سريعأ گسترش مى يافت، وظيفه اى که قبأل به يد، حفاظت از بھداشتو ايجاد صحنه اى جد

) ٠٩-١٩٠١(پرزيدنت تئودور روزولت  ترقى خواھان در ابتداى قرن، که توسط. عنوان يک مسئوليت ايالتى تلقى مى شد
 ند که ايالتھا براى رسيدن به اھداف خود بهنداشتند و چنين استدالل مى کرد رھبرى مى شدند درباره اين دخالت ھراسى

تفسير قانون اساسى شناخته مى شد اين ھدف  اگرچه دادگاه عالى که اکنون به عنوان مرجع نھايى. کمک فدرال احتياج دارند
 مع الوصف روند. ترغيب مى شد که قدرت دولت فدرال را تحت رسيدگى داشته باشد را پذيرفت و آن را اشاعه داد ھنوز

 .نسبت قدرت ايالتى رو به افول نھاد اختيارات فدرال ھماھنگ با نيازھاى ملى رشد کرد و بھمان: مومى روشن بودع

اقدام جديد بيش از پيش اين تعادل تا  ، برنامه ھاى اقتصادى پرزيدنت فرانکلين روزولت تحت عنوان١٩٣٠سالھاى دھه  در
 دينگونه به چالش طلبيد که براى جوابگوئى به بحران اقتصادى دورهايالتى را ب حدى محافظه کارانه بين منافع ملى و

کنگره، راه را براى در دست گرفتن  قوانين. اختيارات گسترده ملى مورد نياز است Great Depression «کسادى بزرگ»
ولت مرکزى ، کشاورزى، حداقل حقوق و روابط کار توسط د)تأمين اجتماعي بوجود آوردن سيستم(مديريت امور رفاھى 

از . ارتباطات، و بانکدارى و امور مالى نيز وضع مقررات ديگر فدرال در حوزه ھايى حياتى از قبيل حمل و نقل، گشود؛ و
که  يک دستگاه اجرائى ملى بوجود آورد» اقدام جديد«زيادى از تجربيات اجتماعى،  مجموع برنامه ھاى رفاھى و تعداد

درجه يک و مطابق با قانون اساسى بوجود  يک انقالب. فوريت ھاى جنگ دوم جھانى و جنگ سرد، تنھا آنرا تقويت کرد
تاکنون  که –مثال در مورد قوانين کار يا مقررات بانکى  –ھايى را اعمال مى کرد  اکنون دولت اياالت متحده قدرت: آمد

 .دتقريبأ بطور انحصارى در اختيار ايالت ھا بو

دادگاه عالى تفسير غالب . يافت طول نيمه دوم قرن بيستم نقش دولت مرکزى در داخل سيستم فدرال ھمچنان گسترش در
 را تعريف مى کرد را برگرداند و رسيدگى و توجه فدرال را به حوزه ھاى اصالحيه چھاردھم را که بزحمت پھنه قدرت ملى
در پايان اين قرن، . مساوى گسترش داد ى و برخوردارى از حفاظت قانونىتبھکارى و مجازات، رفاه اجتماعى، روابط نژاد
 شايد اثر آن بيش از ھمه در پاسخ بيشتر مردمى ھويدا. بدان دسترسى نداشت بزحمت حوزه اى وجود داشت که قدرت ملى
ھروندان وفادارى اصلى بسيار زيادى از ش در خالل بيشتر تاريخ کشور تعداد. باشد که درمورد شھروندى آنھا سؤال ميشود

 .در پايان قرن بيستم شھروندى ملى بيشتر مورد دلبستگى و توجه بود خود را به اياالت ابراز مى داشتند؛



عدم توافق درباره نقش . پايان نداد در فدراليسم به مباحثات درباره تقسيم مناسب قدرت بين دولت ملى و ايالت ھا انقالب
داخل سيستم فدرال ھمچنان يک قسمت مھم از سياست ھاى آمريکا را بخود  االت درمناسب دولت ملى و دولتھاى اي

مانده باشد که چه سطحى از دولت  تقريبأ ھيچ مسئله محلى وجود ندارد که از اين جر و بحث برکنار. داده است اختصاص
ھاى دولت ھاى ايالتى و اعمال ديگر تشخيص بين کارکرد. به آنرا داراست اختيار شکل دادن يا اعمال سياست ھاى مربوط

کردن وجه تمايز در عکس العمل به  ملى کار آسانى نيست زيرا سيستم فدرال فعلى به مخلوط کردن مسئوليت ھا و تار دولت
 .دارد مسائل پيچيده اجتماعى و اقتصادى تمايل

 فضيلت ھاى تقسيم قدرت

اين . فدراليسم تعاونى ناميده اند تخصيص قدرت و سياستگذارى در چيزى وجه اشتراک يافته اند که محققان آنرا امروزه
 اين کار امکان پذير است حتى ھنگامى که دو سطح دولت در تعارض باشند؛ خصوصيت زندگى آمريکائى چنان جا افتاده که

بين ايالتى ھمکارى مى کردند در حاليکه  ختن سيستم بزرگ راهاياالت جنوبى در سا: روى داد ١٩۶٠ھمانگونه که در دھه 
چندين  آنچه که فدراليسم تعاونى را امکان پذير مى سازد. فدرال مقاومت مى کردند در برابر قانون اجبارى مساوات نژادى

قسمتى ازمخارج  کنگره مى پذيرد که. مشترک است روند عملياتى از جمله مخارج مشترک، راھنمائى ھاى فدرال، و اداره
يا منطقه منفرد  حيطه منافع ملى ھستند بپردازد و نه آنھائى که اصوأل بسود ساکنان يک ايالت را براى برنامه ھائى که در

فاضالب، فرودگاھھا و ساير برنامه ھاى عمرانى مربوط به  از جمله اين برنامه ھا بزرگراھھا، مجتمع ھاى مربوط به. است
ھا براى دريافت پول  مبلغ اعطائى فدرال با بعضى از راھنمائى ھا ھمراه است که ايالت. محلى است ساختارھاى ايالتى يا

براى رانندگى در حال مستى، کنگره اخيرأ دريافت مبالغ مربوط به  مثأل در مورد نگرانى. بايد آنرا قبول و اجرا نمايند
. قوانين ترافيک اياالت نمود کل در خون بعنوان قسمتى ازفدرال را موکول به پائين آوردن حد مجاز ميزان ال بزرگراھھاى

فدرال را اعمال مى کنند اما تحت برنامه ھاى طرح شده توسط خودشان و  سرانجام آنکه مقامات ايالتى و محلى، سياست ھاى
اجرا مى کند  برنامه اى را طرح و کارآموزى مجدد، يکى از اين برنامه ھاست که ھر ايالت. روشھاى ادارى خود از طريق

 .و ھدف بر آوردن احتياجات خاص شھروندان آن ايالت است که اعتبار آن از حکومت فدرال تأمين مى شود

بيشتر ملت  –ھاى فدرال زياد نيستند  آمريکا با فدراليسم چه درسھائى را به دولتھاى دموکراتيک ديگر ميدھد؟ دولت تجربه
 و فدراليسم ھم، بدانگونه که تجربه دولت ھاى پارلمانى –قدرت متمرکز است  آن ھا داراى دولتھاى يکپارچه ھستند که در

. ھاى دموکراتيک در ھمه جا اھميت دارد اما اصول فدراليسم براى دولت. نشان ميدھد، براى دموکراسى جنبه حياتى ندارد
 .و عدم تمرکز سياست ھا و سياستگذارى ھاست مھمترين اين اصول تقسيم و جدائى قدرت

بطور سنتى از استفاده از قدرت يک  ھا مدتھاى مديد بر اين باور بودند که قدرت متمرکز آزادى را تھديد مى کند و مريکائىآ
قدرت در دو سطح از دولت، و تقسيم آن با مسلط ساختن ھر سطح در حوزه  نھادن. دولت ملى در دوردست ھراس داشتند

نمود، بدون آنکه چنان قدرت  خود، يک راه حل براى اين مسئله بود که چگونه قدرت الزم را به دولت اعطا جداگانه
ايالت ھا، يعنى آن سطح از دولت که به مردم نزديک ترند، به نوبه . دھد متمرکزى بوجود آيد که آزادى را در تنگنا قرار

بنيانگذار کشور عاقالنه بنظر مى رسيد؛  ن ابتکار براى نسلاي. قدرت دولت مرکزى را مورد رسيدگى قرار مى دھند خود
اين  .انتخاب نمايندگان مستلزم يک ارتباط مستقيم جغرافيائى بين وکيل و موکل است در حقيقت تئورى آمريکائى راجع به

رضاء کننده که يک محقق اظھار داشته، ا طرز اداره محلى ھمچنان براى مغزھاى امروزى نيز جذاب است زيرا ھمانگونه
 قدرتى که به اياالت تفويض مى» .آشنا، و يک سو ظن نسبت به دورو نامربوط است يک ارجحيت طبيعى، براى نزديک و«

اداره محلى مھم است و مردم مايلند به  ناميده مى شود بر اين تصور متکى است که» حقوق اياالت«شود يا آنچه که اغلب 
اين باور، . ھستند مسلمأ دولت ھاى ايالتى اين حالت را بيشتر از دولت ملى دارا. نترل کنندک دولتى اعتماد کنند که قادرند آنرا

ھمچنان مايلند بر سازمانھائى که با زندگى روزمره آنھا سروکار  اين نکته را روشن مى سازد که چرا بيشتر آمريکائى ھا
دارند که حقوق شھروندان بايد  در حاليکه اصرار ھم –از قبيل پليس، مدارس و بيمارستانھا  –محلى اعمال شود  دارد کنترل

  .متفاوت نباشد جنبه ملى داشته و از ايالت تا ايالت ديگر

قدرت فدراليسم در . ملى در تئورى وعمل و در چھارچوب قدرت محدود، ھم جوابگوى نيازھاى محلى است و ھم فدراليسم،
اياالت . تھا و سياستگذاريھا به گسترش دموکراسى کمک مى کندسياس پاسخگويى به مسائل محلى ھمچنين با عدم تمرکز

ھست که ھر گروه قومى، ملى  ملت آن يک ملت مھاجر نيز. کشور وسيع و از نظر ساختار اجتمائى پيچيده است متحده يک
اداره . تخود را وارد مسائل اجتماعى، اقتصادى و سياسى کرده اس و مذھبى ارزشھاى متفاوت فرھنگى و اخالقى متفاوت



با محيط نمى يافتند بسيار  ملتى بعنوان يک دموکراسى چنانچه اين تفاوت ھا به سھولت امکان اظھار و سازش کردن چنين
بنابراين وسائلى را . متفاوتى را در مورد يک موضوع واحد اتخاذ کنند ايالت ھا قادرند سياست ھاى کامأل. مشکل تر بود

. اخالقى و فرھنگى آنھا باشد التى زندگى کنند که سياست آن متناسب با ارزش ھاىمى کنند که شھروندان در اي فراھم
سياست ھر ايالت . ايالت ھا آنرا مجاز مى شمارند ديگر ايالت ھا خير بعضى. موضوعى مانند قمار را در نظر بگيريد

در اين . ريق قانون ايالت بيان شدهط با احتياجات، تجربيات و ارزشھاى اکثريت شھروندان آن است، بدانگونه که از متناسب
 .زيرا يک آمار ملى وجود ندارد که از يک سياست واحد در اين مورد حمايت کند مثال، تنوع برخورد ايالت ھا مفيد است

در مورد حقوق و امتيازات  اين موضوع ھرگز نبايد. تنوع نظرات در سياست ھاى عمومى يک فضيلت ناب نيست البته
دسترسى به ھيئت منصفه در محاکمات نبايد وابسته به شرايط  براى مثال، حق. اى را طلب کند شھروندان مسامحه
يک ايالت فقيرتر قادر نيست  تنوع در عمل مى تواند ھمچنين منجر به رفتار نامساوى گردد مثال ھنگامى که .جغرافيائى باشد

اما به استثناء حقوق اساسى، . ثروتمند تأمين کندخوبى يک ايالت  منابع مالى يک برنامه اساسى، بفرض آموزش، را به
 .کردن راه حلھاى متفاوت، يک خصوصيت ممتاز سيستم فدرال است قدرت تجربه

برنامه ھا و سياست ھاى ابتکارى از  .ھا اغلب آزمايشگاھھاى دموکراسى ناميده مى شوند و اين نام بر حقى نيز ھست ايالت
 تا مقررات بھداشتى و ايمنى مکررأ ابتدا از جانب دولتھاى ايالتى مطرح شده گرفتهاصالح برنامه ھاى رفاھى و آموزشى 

دارى را منسوخ کردند، حق رأى به زنان،  مدتھا قبل از آنکه دولت ملى دست به عمل بزند تعدادى از ايالت ھا برده. اند
. ديگر متحده را معمول ساختند و اصالحاتکرده و انتخاب مستقيم سناتورھاى اياالت  ساله ھا را اعطاء ١٨سياھپوستان و 

اقدام ملى نبود، نويدھاى دموکراسى را توسعه مى  اقدامات اين ايالت ھا، ھنگامى که ھيچ کدام از اين اقدامات مستلزم يک
ان جديد را امتح ھم دست به اصالحات سياسى زدند و ھم بعنوان ميانجى عمل کرده و ايده ھاى در اين مفھوم ايالت ھا. داد

 .جمعيت ھاى ايالتى و ملى جا بيافتد کردند و کمک کردند که مصالحه ھاى قابل قبول در بين اکثريت

سطوح دولتى بيشتر باشند، فرصت  ھر چه. سيستم فدرال ھمچنين تشريک مساعى در سياست و دولت را توسعه ميدھد يک
رئيس  –دولت ھاى ايالتى و محلى در مقايسه با دو مقام . فراھم مى شود ھاى بيشترى براى رأى دادن و تصدى مقامات

از لحاظ . (انتخاب ميكنند ھزاران مقام مسئول را –که توسط ملت انتخاب مى شوند  –و معاون رئيس جمھور  جمھور
که  نتخبينى انجام مى شوددھندگان انتخاب نمى شوند، بلکه اين کار توسط آراء م قانونى، ھيچ کدام از اين دو مقام توسط رأى

بسيارى از ادارات دولتى، محل .) حقيقتأ ملى است به نوبه خود در ھر ايالت توسط مردم برگزيده شده اند، اگرچه اين انتخاب
در يک اداره  (٩٣-١٩٨٩) براى مثال، در بين پنج رئيس جمھور اخير تنھا يکنفر، جرج بوش. است تعليم رھبران ملى آينده

کارتر، ريگان، کلينتون و جرج دبليو بوش ھمگى در ابتدا صاحب  رؤساى جمھور ديگر يعنى. ه نيندوختايالتى تجرب
نمى شوند، ھر کدام درسھاى ذيقيمتى  اگرچه بيشتر مقامات ايالتى يا محلى به مقامات ملى نائل. ايالتى بوده اند مقامات منتخب

 درسھائى که در نھايت منجر به تقويت رابطه بين دولت وفرا مى گيرند،  درباره نقش دولت در يک جامعه دموکرات
شايسته براى مقامات باالتر بيشتر از آنى است  جامعه نيز در اين رابطه سود مى برد زيرا جمعيت افراد. شھروندان مى شود

  .داشت که در غير اين صورت وجود مى

. افزايش مى دھد ھائى غير از دفتر مقاماتھمچنين دسترسى به مراجع تصميم گيرى را از راھ سطوح اضافه دولت
مسدود است ممکن است براى ارائه ايده ھاى خود در يک  گروھھاى منافع ويژه که راه نفوذشان بر يکى از سطوح دولت

مخالف بودند،  در اياالت جنوبى که با تساوى نژادى ١٩۶٠و  ١٩۵٠در سالھاى دھه . پيدا کنند سطح ديگر، گوش شنواترى
خود براى دستيابى به تساوى نژادى در دولت ملى  قوق مدنى با ضديت شديد روبرو شدند، اما براى کوششھاىمبلغان ح

سطح ايالتى  قرن بيستم حاميان مقرارت کار و محيط زيست اغلب در تصويب خواسته ھاى خود در در اوائل. حاميانى يافتند
سيستم فدرال داراى اين نيروى بالقوه است که دولت  اين يکبنابر. موفق مى شدند اما در سطح ملى راھشان مسدود مى شد

بدين . پاسخ دھد در ايالت ھاى مختلف بھتر –و گاھى رقيب  –منافع اقتصادى و اجتماعى متفاوت  را وادار کند که نسبت به
شويق و مساعدت مى ديدگاھھاى گوناگون را بطور دموکراتيک ت طريق، اين کار به اداره يک جامعه سالم داراى انديشه ھا و

اساسى، جيمز  در بين ساير تدوين کنندگان قانون. خود درون يک جمھورى بزرگ قرار گرفته است کند؛ جامعه اى که
تشکيل يک اکثريت دائمى با خطر بالقوه پايمال کردن حقوق  مديسون به تنوع گروھھاى منافع ويژه ارج مى نھاد زيرا آنھا از

 .کنند اقليت جلوگيرى مى



دولت، دموکراسى را تقويت مى  فدراليسم با تھيه زمينه اى براى انتقاد مؤثر و مخالفت با سياست ھا و اعمال انجام آنکهسر
يا قدرت خود را از دست داده ھنوز ممکن است مشاغل حساس ايالتى و  يک حزب سياسى که از نظر ملى قدرتى ندارد. کند

در حاليکه بعضى از اين . بپردازد اولويت ھا و تصميمات ملى به مبارزه تصاحب کند که به آن اجازه ميدھد با محلى را
بدون شک قسمت اعظم آن بيان کننده اظھار نظرھاى جدى درباره عاقالنه  مخالفت ھا ممکن است شديدأ يکطرفانه باشد،

مخالفت با آن  شھروندان در بنابراين يک سيستم فدرال حفاظت از آزادى. سياست خاص يا جريان کار است بودن يک
 طريق به تشويق انتقاد مؤثر و الزم از دولت مى انجامد که بنوبه خود به سياستھاى ملى است که آنرا نادرست ميدانند و بدين

 .تقويت دموکراسى منجر مى شود

 تنش سازنده

ولت فدرال و ادعاھاى د. است سال فدراليسم چھارچوب توسعه دموکراسى آمريکا را فراھم کرده ٢٠٠بيش از  بمدت
 .ھنوز ھم چنين است. تنش بوده اند ادعاھاى دولت ھاى ايالتى ھميشه در کنار ھم دچار

. است نقش دولت و بازنگرى مداوم در رابطه با تقسيم مناسب قدرت بين دو سطح دولت زدودن اين تنش مستلزم توجه دائم به
بنابراين مباحث پيرامون فدراليسم . قرار دارد ل حاکميتاين تعادل در حال حرکت که بيشتر مواقع خالق است بر مبناى اص

سر اين است که در  ھمچنين بحث بر. دولت، ايالت يا گروه به بھترين نحو بيانگر اراده مردم است در اين باره است که کدام
براى اين سئواالت جواب نھائى پيدا نمى شود و تنشى که ميراث  گرچه. بازار ايده ھاى سياسى کدام ارزشھا غلبه مى يابند

 .ھرگز برطرف نخواھد شد فدراليسم است

آمريکائى ھا شايد بھترين ضمانت آزادى خود  بحران بين دولتھاى ملى و ايالتى، ھر چه ھم در عمل آشفتگى در كار باشد، در
نسل  مطمئنأ اميد. ت و مراقبتھاى شخصى خود آنھا قرار داردبراى آنھا پس از سالم را کشف کرده اند که از نظر اھميت

بھبودى براى تئورى دولت آزاد در عمل ناکام  اگر اين«: نوشت ١٧٩٢جيمز مديسون در سال . بنيانگذاران چنين بوده است
که  سى استممکن باشد که قانونگذاران براى کشور خود باقى مى گذارند و بھترين در نماند، ممکن است بھترين ميراث

فرمى از دولت ھستند که به بھترين نحو ممکن آزادى را  در بين ملت ھايى که بدنبال» .بھره مندان آن ميتوانند به دنيا بدھند
 .فدرال مثالى ارائه ميدھد که درخور توجه است دنبال مى کنند، ميراث
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 قدرتھاى رياست جمھوري

Richard M. Pious نوشته 

 

مستلزم آن است که . جبھه است جمھورى آمريکا مستلزم چيزى بيش از صدور بيانيه ھاى پر آب و تاب از عقب رياست»
او با شور و تعصب درباره سرنوشت مردمى که آنھا را رھبرى مى  ور خود را در قلب مبارزات قرار دھد، ورئيس جمھ
 «...خرج دھد کند توجه به

 پرزيدنت جان اف کندي -

 

در اياالت متحده در  ٢٠٠٠ريان انتخابات رياست جمھورى سال ج
آراء . بسيارى از افراد ھمچنان طول مى کشيد ميان بھت و حيرت

ريخته شده بود و مدتھا پس از  الزم ايالت در فلوريدا به صندوق
مطرح شده بود که آيا  پايان روز انتخابات سئواالتى در اين مورد

نشده و  ل اشتباھات مکانيکى شمردهبعضى از آراء فلوريدا بدلي
نماينده . تعدادى از قضات ايالتى نيز ھمينطور. زدند مقامات قضائى فلوريدا دست به دخالت. اگر چنين است چه بايد کرد
کانديدا، جرج دبليو  طرفداران ھر دو. اعضاى کنگره اياالت متحده نطق ھاى آتشينى ايراد کردند روابط خارجى فلوريدا و

 .تظاھراتى به راه انداختند ال گور، در فلوريدا و ساير نقاط اياالت متحدهبوش و 

تصميمى که دادگاه گرفت . متحده تقديم شد حاليکه مباحثات شدت مى گرفت، پرونده اى درباره آن به دادگاه عالى اياالت در
 .برنده اعالم کرد آن بود که بوش را در برابر گور

سياستمداران حزبى . خانه ھاى خود رفتند تظاھر کنندگان به. گور طى نطقى به بوش تبريک گفت. جريان ھمين بود و بس و
پرداختن به  پرده تلويزيونھا ظاھر شدند تا اعالم کنند که اکنون زمان اتحاد نيروھا و که رياست جمھورى را باخته بود بر

نبودند اما تقريبأ ھمگى اتفاق نظر داشتند که بايد اين  ميم دادگاه راضىھمه بطور کامل از تص. امور جارى کشور است
وجود داشت ھيچ  با وجود آنکه ھنوز ھيجانات زيادى درباره جھت گيرى ھاى سياسى قضات مختلف و. تصميم را پذيرفت

 .شده استاز ھر گونه نفوذ سياسى اتخاذ  کس در اين امر شک نکرد که تصميم آنھا کامال مستقالنه و عارى

از سمبول ھاى برجسته، سيستم  قوه قضائيه فدرال و موافقت عمومى که بايد اين تصميمات محترم شمرده شود يکى استقالل
دنيا نيست که به پاى اختيارات خارق العاده دادگاه عالى در مورد  در حقيقت ھيچ دادگاه ديگرى در. سياسى آمريکاست

 William .برسد تفسير قانون اساسى ملى، و تعيين سياست ھاى عمومىبراى مباحثات اجتماعى،  تصميم گيرى
Rehnquist چند سال قبل اظھار داشته بود که قوه مقننه اياالت متحده  قاضى کل دادگاه عالى در زمان مباحثات انتخاباتى

  «.گرانبھاى سيستم دولتى ما است يکى از گوھرھاى«

اول آنکه چرا اياالت متحده . دارد اياالت متحده مطرح مى شود دو قسمتسؤالى که اغلب در مورد قوه قانونگذارى 
که شغل خود را مادام العمر حفظ مى کنند، (که چند قاضى منتصب و نه منتخب  مکانيسمى را اتخاذ کرده که اجازه مى دھد

درت قانونى مى تواند با رأى چگونه اين ق ساير شاخه ھاى دولت بگويند که از نظر قانونى چه مى توانند بکنند؟ ثانيأ به
 بودن رژيم سياسى است سازگارى داشته باشد؟ جواب سئوال اول در اين نقطه نظر اکثريت که يکى از شرايط دموکراتيک

 .مردم آمريکا نھفته است که اصال کار دولت چيست

 ايجاد قوه قضائيه فدرال



نوشتند، به اين باور بودند که  ١٧٨٩و قانون اساسى را در  ١٧٧۶آمريکا که اعالميه استقالل اياالت متحده در  بنيانگذاران
 اعالميه استقالل اعالم کردند که انسانھا با حقوق بدنيا مى آيند و ھدف از آنھا در. حقوق مردم مقدم به وجود دولتھاست

ت کند و به اين دليل و امور آنھا حفاظ مثال دولت بايد از رفاه مادى مردم. تأسيس دولت حراست و توسعه آن حقوق است
 .مقامات دولتى آنھا را به اجرا مى گذارند است که قوانين جزائى بوجود مى آيد و

مردم در مقابل يکديگر حراست مى  کنندگان قانون اساسى اين سئوال را مطرح کرده اند که اگر دولت جديد از حقوق تدوين
باشند،  تھا مى توانند اشتباه کار باشند، دولتھا ميتوانند مستبدخواھد کرد؟ دول کند، چه کسى مردم را در مقابل دولت حفظ

يکى از عناصر حياتى تفکر سياسى آمريکائى بر . سازند دولتھا مى توانند از حقوق مردم سوء استفاده کرده و آنھا را محدود
تنھا ممکن است بر دام پول ،  نه. ندھمه سازمانھا بالقوه فاسدند و ھمه سياستمداران مى توانند فاسد شو پايه اين باور است که

 صاحبان قدرت به آسانى به اين باور مى رسند که آنچه آنھا مى خواھند انجام .بلکه بدتر از آن تکبر و خودخواھى گرفتار آيند
جائيکه سياستمداران مى توانند مطمئن  اين وضعيت در دموکراسى بيشتر صدق مى کند،. دھند در اصل کار درست مى باشد

قانون  نويسندگان. مى کند که مردم در انتخاب جوابھاى درست به آنان اعتماد دارند شند که انتخاب آنھا توسط مردم ثابتبا
از حقوق اتباع خود حراست کند بدون آنکه آنقدر  اساسى مى پرسيدند چطور مى شود دولت را به اندازه کافى تقويت کرد که

 دون چون و چرا؟براى قدرت ب قوى شده باشد که منبعى شود

رياست جمھورى، قوه مقننه  :سه شاخه جداگانه در دولت وجود دارد. آنھا بازرسى قدرت توسط تقسيم آن بود جواب
 قانونى را بدون موافقت رئيس جمھور بگذارند؛ رئيس جمھور نمى تواند ھيچ کنگره نمى تواند ھيچ. ، و قوه قضائيه)کنگره(

جوابگو خواھند بود که اعمال آنھا را بر  اجرا بگذارد؛ و ھر دو در مقابل قوه قضائيهسياستى را بدون رضايت کنگره به 
است،  قوه قضائيه مفسر نھائى قانون اساسى. به ھر شاخه داده شده ارزيابى مى کند مبناى قدرتھائيکه توسط قانون اساسى

که اعالم ميدارد چه انتظاراتى از دولت است  قانونى که اعالميه نھائى صادر شده از طرف مردم حاکم به سرنوشت خود
 قصد داشته –رئيس جمھور و کنگره  -» شاخه ھاى سياسي«اگر . دولتشان کدام است خود دارند و محدوديت ھاى قدرت

در چھارچوب سيستم دادگاه اين اعمال را به  باشند از آن خطوط فراتر روند، شھروندان مى توانند بر مبناى قانون اساسى و
اعتبار ساقط مى  در ميان نھاده و قوانينى را که با قانون اساسى ھم خوانى نداشته باشد از سپس قوه قضائيه پا. چالش بطلبند

ور شمشير کرد، خود قوه قضائيه نه قدرت پول را دارد و نه ز ھمانطور که يکى از تدوين کنندگان قانون اساسى اعالم. کند
بگذارد، و قادر نيست که بودجه  نمى تواند لشکر يا نيروى پليس را بسيج کند که مصوبات آن را به اجرا قوه قضائيه. را

که از آن ساخته است آنست که خود را از نظر سياسى آنقدر مستقل نشان  تنھا کارى. شاخه ھاى ديگر دولت را توقيف کند
  .بايد از مصوبات آن پيروى کنند که سياستمداران و شھروندان ھر دو احساس کنند کهآنقدرحافظ حقوق مردم باشد  دھد و

کامال مستقل باشد بايد در خارج از کنترل دو  قرار باشد قوه قضائيه بدون بيم و ھراس حرف خود را بزند اگر قرار باشد اگر
اين قانون به  .د دادگاه عالى را پيش بينى مى کندبنابراين قانون اساسى اياالت متحده ايجا .شاخه ديگر دولت فعاليت کند

تأسيس کند و قضات ھمه آن نھادھا از طرف رئيس جمھور  کنگره اجازه مى دھد که دادگاه ھاى فدرال سطح پائين را نيز
کرد  فدرالى را تأسيس کنگره اول چنين قوه قضائيه. تأييد مى شود) مجلس اعالى کنگره(رأى سنا  منتصب شده و با اکثريت

قضات فدرال در . دادگاه عالى به عنوان دادگاه نھائى استيناف است که شامل دادگاھھاى سطح پائين، مراجع استيناف ميانه، و
بنابراين آنھا در اين .) کاھش داد و طبق قانون حقوق قاضى را نمى توان(شغل خود را مادام العمر حفظ مى کنند  تمام سطوح

يک قاضى فدرال مى تواند مسند قضاوت را . موجب عزل گردد نگرانى ندارند سند واقع نشدهباره که يک تصميم که مورد پ
افتد براى تصدى يک شغل دولتى استعفاء  پرداختن به شغل ديگر ترک کند و يا اينکه اگرچه اين امر بندرت اتفاق مى براى
ھمين  دادگاه عالى تر فدرال منسوب شود اما بهمى تواند اميدوار باشد که به يک  يک قاضى دادگاه رده پائين فدرال. دھد

او براى ھميشه پابرجاست و مھم نيست که آن  ترتيب يک قاضى مى تواند تصميماتى را اتخاذ کند با علم به اينکه شغل
  .سياستمداران يا عامه مردم را خشمگين مى سازد تصميمات تا چه اندازه

اند که اطمينان يابند اراده  طرف قضات فدرال بدانجھت منصوب شده از يک. جمله آخر ظاھرا تناقضى مشھود است در
از طرف ديگر انتصاب مادام العمر تلويحا . شده، در رأس امور قرار دارد مردم، بدانگونه که در قانون اساسى آنان مطرح

ند، و بنابراين برخالف اراده اشتباه مى دان اشاره مى کند که قضات مى توانند تصميماتى را اتخاذ کنند که مردم آنرا به آن
مى کنند، آيا ممکن  سياستمداران در دفتر رياست جمھورى و قواى مقننه ھستند که قضات را انتخاب و اگر اين. عمومى باشد

يکطرفه باشد، تا آزادى اکثريت يا راھنمائى ھاى قانوني؟ و  نيست که تصميمات اين قضات منعکس کننده جھت گيرى ھاى
  .سئوال پيش مى آيد که روند اين انتخاب عمأل چگونه انجام مى شود ناينجاست که اي



 روند انتخاب قضات و استقالل قوه قضائيه

جمله دادگاه عالى نامزد مى کند، و  رئيس جمھور است که افراد را براى پر کردن تمام كرسى ھاى قضاوت فدرال از اين
دادگاه  دو اليه پائين تر. اى را انتخاب کنند که از نظر فلسفى با آنھا موافق باشند جمھور طبيعتا مايلند قضات بالقوه رؤساى

چون سناتورھا ھنگام تصميم گيرى در مورد  ھاى فدرال داراى قدرت قضائى در حوزه ھاى مشخص جغرافيائى ھستند، و
 ه نمايندگان يک منطقه بخصوصمى باشند، رئيس جمھور عمومأ با سناتورھائى ک يک نامزد داراى نقطه نظرھاى متفاوت

دادگاه عالى وضع بدين منوال نيست  ھنگام انتصاب قضات. ھستند قبل از انتصاب قضات براى آن منطقه مشورت مى کند
براى رؤساى جمھورى اواخر قرن بيستم رسم بوده که مالحظات جغرافيائى،  ھمچنين. زيرا حوزه قضائى آنھا ملى است

و بر مبناى اين تئورى است که . اند ھنگام نامزدى افراد براى عالى ترين دادگاه در نظر داشته نژادى، و جنسيت را مذھبى،
  .مى دھد اين کار اعتبار دادگاه مدرن را افزايش

اعضاى دادگاه عالى کاھش  قضات از دوره تصدى مادام العمر برخوردارند اين امر نفوذ رئيس جمھور را بر ھر چند وقتى
تواند بر مبناى تصميماتى برآورده شود که آنھا بعنوان سياستمداران يا  ه نقطه نظرھاى قضات بالقوه مىدر حاليک. ميدھد
. انتصاب به دادگاه عالى چه خواھند کرد اين بطور قطع ثابت نمى کند که ھنگام. دادگاھھاى پائين تر اتخاذ کرده اند قضات

 دوايت آيزن ھاور، ارل وارن را بعنوان قاضى کل دادگاه عالى منصوب کرد پرزيدنت ١٩۵٣براى مثال ھنگاميکه در 
آمريکائى ھاى ژاپنى االصل در آن ايالت و اسکان آنھا  ميدانست که وارن قبأل ھم دادستان کاليفرنيا بوده که بر انتقال اجبارى

خشنى با جنايت  سابق برخورد سخت ودوم جھانى نظارت داشته، و بعنوان دادستان و فرماندار  در کمپ ھا در خالل جنگ
تدوين اين قانون دادگاه عالى شد که تبعيض نژادى در مدارس  اما وارن بعنوان قاضى کل پيش آھنگى در. و جنايتکاران دارد
واداشت، که قانون اساسى سالھاى  اين تا حد زيادى نفوذ وارن بود که دادگاه عالى را. قانون اساسى است عمومى برخالف

مواجھه با قانون، حفاظتی بيش از آنچه نسبت به متھمان معمول بود را  را طورى تفسير کند، که در جريان ١٩۶٠دھه 
قانونگذارى توجه بيشترى به آراء  ھنگامى که تصميمات قضائى وارن اين سنت را رد کرد که در انتخابات. کرد الزامی

شھرى، بنا به گزارشھا ايزنھاور از اين حرکت آنقدر خشمگين تا به مناطق  شھروندان در مناطق خارج از شھر ابراز شود
  .قاضى بر نمى گزيد که اظھار داشت اگر چنين چيزى را پيش بينى کرده بود ھرگز وارن را بعنوان شد

تغيير ظاھرى فلسفه دولتى او ھمچنين  .حاليکه داليل وارن براى اين قوانين بدون شک تا حدى ناشى از شخصيت او بود در
 بسيارى از آنان. تصدى بسيارى از قضات دادگاه عالى بوضوح مشاھده مى شود نعکس کننده پديده اى است که در جريانم

انتخاب مجدد آنان را مجبور مى کرد دقيقأ روى  مشاغل انتخابى داشته اند که نياز به راضى نگاه داشتن رأى دھندگان و فکر
احتراز مى  دگان قانون اساسى براى احتراز از يک قضاوت دائمى از آنکنند که نويسن آن مالحظات سياسى محلى توجه

جائى که تفسير قانون اساسى ; ايالتى خدمت مى کنند قضات ديگر بعدى بر مبناى تجربه كار خود در دادگاھھاى. کردند
اين سند اشتباه کرده  اشت ازدادگاھھاى پائين تر فدرال، جائيکه مى توانند مطمئن باشند اگر در برد فدرال الزم نيست، يا در

  .اند اين اشتباه توسط دادگاه عالى اصالح مى شود

بزودى آگاه مى . عمومى رھا مى شوند چند ھنگاميکه قضات پايشان به دادگاه عالى مى رسد از لزوم توجه به احساسات ھر
غالبا  و –اشتباھات آنان را اصالح کند  مرجع ديگرى وجود ندارد که. کشور ھستند شوند که آنان مفسران نھائى قانون اوليه

قانون اساسى چه معنائى دارند و چه معنائى بايد از  منعکس کننده راه جديدى ھستند که توضيح ميدھد جمالت پر آب و تاب
  .آنھا استنباط شود

جمھور يک باعث شود رئيس  مسائلى که ممکن است. عمر و گذشت زمان نيز در استقالل قوه قضائيه نقش دارد طول
تواند نسبت به فضاى سياسى حاکم بر دھھا سالى که آن قاضى  شخص معين را براى دادگاه منصوب کند تا شخص ديگر مى

دارد پس از گذشت سالھا  نامربوط بنظر برسد و مسائل ديگرى که در زمان انتصاب او مھم نبوده امکان خدمت مى كند
ندارد که يک رئيس جمھور بتواند ھيچکدام از اين پديده ھا را از قبل  جودراھى و. بعنوان مباحث اصلى سياسى سر برآورد

بعنوان  ١٩۶٩برگر را در سال  ھنگامى که پرزيدنت ريچارد نيکسون قاضى دادگاه سفالى فدرال وارن. بينى کند پيش
نيکسون پيش بينى  ھيچ راھى نبود که. سوابق دادگاه عالى وجود نداشت قاضى کل منصوب کرد، مسئله مساوات جنسى در

يا آنکه نيکسون يک قاضى  به يکى از موضوعات کليدى دادگاه برگر تبديل مى شود، ١٩٧٠مسئله در سالھاى  کند اين
  .بينديشد انتخاب کند که درباره اين موضوع به گونه ديگرى



زومأ منعکس کننده باورھايى ل مانند ھمه ما آنھا. آزاد قضات ھمانقدر حق شھروندى دارند که ھر کس ديگر در يک جامعه
به ھمين نحو آنھا اعضاى جامعه اى ھستند که ارزشھاى آن دائمأ . بوده است ھستند که ھنگام بزرگ شدنشان در جامعه غالب

اين اجتماع تغييرات تکنولوژيکى مسائل  در. ھمانطور که در ھمه جوامع ديگر نيز چنين است. حال تغيير و تبديل است در
تلويزيون  قضات خارج از دادگاه عالى با مردم صحبت مى کنند، روزنامه مى خوانند، اين. ا مطرح مى کندحقوقى جديدى ر
» يادآورى کردن حقوق قانونى متھم به او قبل از دستگيري» يا» تجارت بين چندين ايالت«با جمالتى از قبيل ; تماشا مى کنند

پرونده ھاى خاصى  شده و مى کوشند آنھا را به موضوعات و در قانون اساسى نوشته ١٧٨٧در سال  روبرو مى شوند که
» تجارت«کامل بخوانند و بدانند که در آن لحظه خاص براى جامعه  چاره اى ندارند جز آنکه کلمات را با آگاھى. نسبت دھند

 .را کافى مى داند» يادآورى کردن حقوق«دھد يا جامعه امروزه چه نوع  چه معنى مى

ھستند آنھا بندرت از ھياھوى زندگى دور  در حاليکه قضات از ھوسھاى گذران جامعه و از جاه طلبى ھاى انسانى مصون
و  استقالل قضايى تلويحأ به معناى جدايى کامل از اراده عمومى. انجام می دھند ھستند يا قضاوت خود را در خال ء

 .خواسته ھاست حد معينى فاصله از اينخواستھاى اکثريت نيست حتى در آن موقع که منظور تا 

حاليکه قضات فدرال عمومأ بدين گونه  در. بررسى اضافى ديگر بر قدرت قضايى در سيستم ايالت متحده وجود دارد دو نوع
منصوب شده اند بنابراين » رفتار نيک«حفظ مى کنند، در حقيقت بر مبناى  وصف مى شوند که مادام العمر شغل خود را

سرانجام مى تواند به عزل قاضى  ايى يا غير قابل قبول ممكن است منجر به يک محاکمه در کنگره شود کهعمل جن يک
اعتبار ساقط  قانونگذارى قسمتى از قوانين را از حوزه استيناف قضايى دادگاه عالى از و کنگره مى تواند از طريق. بيانجامد

حق رسيدگى به پرونده دادگاھھاى پائين تر را که شکايات آنھا  الى ديگرکند، بدين معنى که مى تواند مثال بگويد که دادگاه ع
پايين تر توسط کنگره عزل شده  در حاليکه تنى چند از قضات دادگاھھاى. تبعيض مذھبى يا نژادى است ندارد شامل ادعاى

يه بسيارى از احکام دادگاه نشده، اگرچه بسيارى از قانونگذاران بر عل اند، ھيچ قاضى دادگاه عالی دچار چنين سرنوشتى
ھاى قضايى استيناف استفاده کرده  کنگره به ندرت از قدرت خود بر حوزه. خشم و اعتراض خود را بيان کرده اند عالى
 .عمدتأ برمبناى روشى است که دادگاه عالى جھت انجام کار خود انتخاب کرده است دليل خوددارى کنگره در اين باره. است

 فسير قانون اساسيو ت دادگاه عالى

فدرال اختيارات فوق العاده کمى  اساسى در لحظه اى از تاريخ اياالت متحده تدوين گرديد که تصور مى شد دولت قانون
 مستعمره سابق انگليس که به دور ھم گرد آمده بودند تا ٣شروع شد،  ١٧٧۶ پس از آنکه انقالب آمريکا در. خواھد داشت

پس از پيروزى در جنگ . قدرتھاى دولتى است را اياالت مستقلى اعالم کردند که داراى ھمه اتحاديه اى تشکيل دھند خود
کردند  عنوان يک کشور واحد و يکپارچه کردن استانداردھاى تجارتى مردم را احساس آنھا لزوم انجام امور خارجى به

ھايى تأسيس کرده اند عمدتأ در زندگى اتباع خود چنين کار بنابراين به اين باور رسيدند که آن دولت ملى که آنھا براى انجام
عمومى، آموزش، رفاه عمومى،  ايالتھا مى توانند کنترل خود را بر امور روزمره از قبيل امنيت. نيست داراى اھميت چندانى

  .بھداشت و تجارت محلى حفظ کنند

مواد آن به کنگره قدرت تنظيم تجارت  مثال يکى از. قانون اساسى وظايف مردم را با کلماتى بسيار کلى بيان مى کند بنابراين
بين  در«در قرن ھيجدھم، ھنگاميکه بيشتر تجارتھا محلى بود، . را تفويض مى کند «در بين چندين ايالت«با ملل خارجى و 

ى در با انقالب صنعت. ايالتى عبور ميکرد آن کاالى تجارتى را خاطر نشان مى ساخت که عمأل از مرزھاى» چندين ايالت
دارد،  قرن بيستم، و آن نوع جھانى شدن تجارت که در اوائل قرن بيستم و يکم وجود قرن نوزدھم، انقالب تكنولوژيک در

اکنون تقريبأ ھمه کاالھايى که در فروشگاھھا در  .معنى اين عبارت تا حد بسيار زيادى وضوح خود را از دست داده است
ضرورى وابسته  توليد شده و مردم آمريکا براى مواد اوليه) يا کشورھاى ديگر(ر ايالتھاى ديگ ھر ايالت بفروش مى رسد در

ھستند تا محلى، و چنانچه ايالتھايى بخواھند ) بين المللي و(شرکتھا ملى . به تجارت بين ايالتى و نيز تجارت خارجى ھستند
خود را جاى ديگرى توليد  ا قادرند محصولرابطه با ايمنى و رفاه عمومى بر آنھا تحميل کنند اين شرکتھ مقرراتى را در

  بھداشتى از مصرف کننده حمايت مى کند؟ چه کسى در مقابل محصوالت نامرغوب يا غير. کنند

عبارت مربوط به تجارت را بدين گونه  شروع شده، آن بوده که اين دادگاه ١٩٣٠دادگاه عالى، که از سالھاى دھه  جواب
 فدرال مى تواند کاالھاى تجارتى را که داراى اجزايى مربوط به ايالتھاى ديگر که دولت تفسير مى کند که منظور اين است

بيشتر در رابطه با رفاه عمومى بوده است  است ھر قدر کوچک يا دور از ذھن باشد، تحت مراقبت خود در آورد و ھدف آن



استفاده يا  مثال، شرايط بھداشتى در يک کارخانه ھنگاميکه ھر کدام از مواد خام و مورد نتيجه آن است که. تا تجارت صرف
دستمزدھا و ساعات . فدرال مورد رسيدگى قرار مى گيرد مواد توليدى از مرزھاى ايالتى عبور کرده يا مى کند توسط دولت

اينھا نيز از مرزھاى ايالتى  را بدان دليل کهکارخانجات و مغازه ھا تحت مقررات حکومت فدرال است، ظاھ کار کارکنان در
تجارت در حدى چنين وسيع دادگاه عالى در سطح ملى سياستگذارى کرده و  در حقيقت با تفسير ماده گنگ. عبور مى کنند

مسئوليتھاى عمده اى در جھت  مى كند که فورم کوچکى از يک کشور مرفه به وجود بيايد که در آن دولت مساعدت
  .منى، و رفاه اتباع خود بر عھده داردبھداشت، اي

دادگاه عالى دستورات  در طول قرن ھا،. اساسى، توسط دادگاه عالى بھمين طريق گسترش يافته اند معنى مواد ديگر قانون
اجتماعى تفسير کرده است؛ در حاليکه آن نيازھا توسط دادگاه و در  اوليه قانون اساسى را براى پاسخگوئى به نيازھاى

بدين طريق حاصل کار دو . است قابل تفسيرى مالحظه شده که احترام سنن قانونى اياالت متحده را حفظ کرده رچوبچھا
  .برابر شده است

نسبت به سنت ھا وفادار است، اتباع  آنکه چون قانون اساسى توسط دادگاه عالى به طريقى تفسير شده که انقالبى اما اول
تاى آن توسط خود کنگره  ١٠اصالحيه است که  ٢٧امروزه قانون اساسى داراى  .ته اندکشور نياز کمى به اصالح آن داش

متحده امروز، اين تعداد اصالحيه بسيار کم  با توجه به تفاوت بين اياالت متحده پايان قرن ھيجدھم و اياالت. تدوين شد اول
  .است

دادگاه در طول زمان وضعيتى تقريبأ مقدس  ضايت دارند، اينبعلت آنکه انتخاب کنندگان از نتايج تفسير دادگاه عالى ر ثانيأ
 دادگاه عالى قادر است دستورات قانون اساسى را طورى تفسير کند که ھيچ نھاد تصور مى شود که. کسب کرده است

جمھورى آن دادگاه برنده انتخابات رياست  ديگرى قادر به اينکار نيست؛ ھمانطور که مردم راھى را پذيرفتند که از طريق
که  رئيس جمھور و کنگره قانونى را تصويب مى کنند، تصور منطقى آن است که آنھا، ھنگاميکه. را اعالم کرد ٢٠٠٠سال 

اما اگر . تصويب کرده اند ھماھنگ با آن سند است با مواد مختلف قانون اساسى آشنا ھستند، بر اين باورند قانونى را که
اساسى ترسيم شده رد  اين قانون را بعنوان تخلف از حدود قدرت دولت که از طرف قانون نباشد و دادگاه عالى با آنھا موافق

قضات دادگاه عالى عقايد قانونى خود را نوشته و داليل مربوط به  بعلت آنکه. کند، اين قانون بکلى از اعتبار ساقط مى شود
قرار دھند شايد بتوانند آنھا را  ده را مورد بررسىرا توضيح ميدھند، گاھى قانونگذاران ممکن است قوانين رد ش تصميم خود

اساسى  اصلى که انتخاب کنندگان در اين مواقع به آن متوسل مى شوند اصالح قانون اما راه. با احکام دادگاه سازگار کنند
الى اعتماد دارند، دليل آن اين است که مردم به دادگاه ع .و ھمانگونه که مشاھده کرده ايم، اينکار اغلب روى نمى دھد –است 

 .عمده آن از طريقى ناشى مى شود که دادگاه از حقوق افراد حفاظت کرده است اعتمادى که قسمت

 قوه مقننه فدرال و حقوق بشر

آزادى بيان،  –ديگر حفاظت مى شوند  نوع حقوقى که توسط قانون اساسى اياالت متحده و قوانين اساسى بسيارى ملل آن
اين  – دلخواھانه، برخوردارى از محاکمه عادالنه در سيستم قضائى جنائى، و غيره ى از دستگيرىمطبوعات، مذھب، آزاد

اکثريت مردم با شوق و حرارت ايده خاصى را  اگر. مسئله را مطرح مى کند که اغلب اکثريت مردم دشمن اين حقوق ھستند
جامعه  وانگھى سالمت. ى آن تمايل داشته باشندنمى پسندند و ممکن است به سمت سركوب پذيرفته باشند، بيان عکس آنرا
مساوى به دين بخصوصى اعتقاد داشته باشند،  اگر بيشتر مردم يک ملت با تعصب و بطور. بستگى دارد به عقايد مردم

  .با آن متعارض است، خواستنى تر از آن ايده ھاى نامطلوب نخواھد بود وجود اديان ديگر که بنظر ميرسد

قانون اساسى، حد و مرز . حقوق اوست ه مشاھده کرده ايم، نقطه آغاز سيستم سياسى اياالت متحده، فرد وھمانگونه ک اما
اساسى  با برشمردن اين حقوق، قانون. کنترل اکثريت نسبت به فرد را معين مى کند کارھاى دولت و با گسترش آن، مرزھاى

تنھا باشد و آنچه را که به شايسته ترين نحو دوست  آن حق دارد در واقع آن قسمتھائى از زندگى را تفسير مى كند که فرد در
سئوالى که مطرح مى  .عدم توافق با عقيده اکثريت، عبادت به آن گونه که خود دوست دارد، و غيره توافق يا: دارد انجام دھد

افتد چه مى شود؟ آيا مى او، با اراده اکثريت در تعارض مى  شود اين است که ھنگامى که ديدگاھھاى شخصى بعنوان حقوق
 براى ناديده گرفتن احساسات قوى خود و احترام به حقوق اساسى فرد اعتماد کرد؟ توان به اکثريت



خواھد بود اگر حفاظت از اين حقوق را  تدوين کنندگان قانون اساسى، بدانگونه که ديده ايم، اين بود که ساده لوحانه جواب
اعالم  الزم است که يک سيستم قضائى مستقل بوجود بياوريم که از. اکثريت بسپاريم بدست اکثريت يا نھادھاى دولتى منتخب

. با چه شور و تعصبى به اين کار اعتراض مى كند قطعى حقوق انسانى بيم و ھراس نداشته باشد، بدون توجه به آنکه اکثريت
اشاره مى شود  يا آنچه که معموأل در اياالت متحده به آن -بعنوان حافظان حقوق انسانى  ادگاھھاى فدرال نقش خود راد

اند، و در انجام اين کار، اين آزاديھا را طورى گسترش داده  با موفقيت بسيار بر عھده گرفته - آزاديھاى مدنى يا حقوق مدنى 
در قانون » امور خصوصي«کلمه  مثال در حاليکه. مى توانستند اصأل پيش بينى کنندکنندگان قانون اساسى ن اند که تدوين

از قبيل ضمانت در برابر تفتيش ھاى غير منطقى و ضمانت آزادى  اساسى ذکر نشده، منظور دادگاه عالى از موادى
اه نه تنھا به تلويزيون و دادگ حق آزادى بيان توسط تفسير. حفاظت از امور شخصى و خصوصى افراد بوده است ارتباطات،

  .کالمى بيان ھنرى و دربر داشتن سمبول ھاى سياسى را نيز دربر گرفته است اينترنت گسترش يافته بلکه ارتباطات غير

بدون توجه به تعصبات مردم را در نظر  جھت دفاع از حقوق مردم، قوه قضائيه فدرال وظايف و تعھدات قانون اساسى، در
اعالم  استقالل کمتر نتوانند ھويت اين قانون را عوض کرده و آنرا بعنوان نھادى که محکمه ھائى با داشته است به نحوى

دادگاه عالى تحت رياست ارل وارن به  ١٩۵۴ ھنگامى که در سال. کنند که قسمتى از بده بستان ھاى زندگى سياسى باشد
برابر  قانون اساسى براى حفاظت مساوى ھمه مردم درنژادى در مدارس تخلف از ضمانت  اتفاق آراء اعالم کرد که جدائى

دادگاه سرانجام به اين احساس . تقويت کرد قانون محسوب مى شود، الزامأ جنبش نوپاى حقوق مدنى را برسميت شناخت و
ا ر بعنوان مانعى در مقابل تبعيض نژادى خصوصى تفسير کند، اما احکام آن کنگره رسيد که نمى تواند قانون اساسى را

آن مصوبه ھا در دادگاه به چالش طلبيده مى  بنابراين ھنگامى که –تشويق کرد که در اين جھت قوانين جديدى را بگذارند 
تساوى جنسى  ھنگامى که دادگاه عالى وارن برگر براى نخستين بار حکم کرد که. مى کند شوند، دادگاه عالى آنھا را تقويت

حال تغيير زنان را به رسميت شناخت و به جنبش  ى است در واقع موقعيت درقسمتى از مطالب مورد توجه قانون اساس
آنچه که دادگاه  .داد که ادعاھاى آن حداقل توسط يکى از شاخه ھاى دولت جدى گرفته مى شود نوپاى زنان اين اطمينان را

م موجود در ستيزند ھنگاميکه ثابت متفاوتند، و کسانى که با نظ عالى ثابت کرده آن است که کسانى که نامحبوبند، کسانى که
  .حقوقشان تخطى شده ھنوز ھم مى توانند به دادرسى کامل دسترسى داشته باشند کنند به

 
ھمانطور که در قسمت . مى کند اين امر است که انتصاب قضات و اعطاى مناصب مادام العمر به آنھا را توجيه نھايتأ

 ھروندان حق دارند که به طور کامل با تصميمات بخصوص دادگاه عالى موافقش انتخابات رياست جمھورى در باال گفته شد،
دادگاه عالى تقريبأ ھميشه تصميمات خود را بر  ھر چند استقالل قوه قضائيه انتخاب کنندگان را مطمئن مى سازدد که. نباشند

زدن به تعصبات  ر مى دارد تا دامنسياستھاى يک جانبه، و در جھت تقويت اصول دموکراسى گام ب مبناى قانون مى گيرد تا
آمريکايى است که حکومت اکثريت تنھا يک جنبه از  سرانجام آنکه نقش قوه مقننه مستقل، اجرای اين باور. زودگذر

تھيه  .مھم آن است که دموکراسى ھمچنين حفاظت از حقوق تک تک افراد را شامل مى شود نکته. دموکراسى واقعى است
 .اين حفاظت شغل اصلى قوه مقننه فدرال استزمينه ھاى الزم براى 
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 آمريکا از جمله قوه مقننه اياالت متحده و حقوق انسانى منتشر کرده اس دولت

    



 قدرتھاى رياست جمھوري

Richard M. Pious نوشته 

 

مستلزم آن است که . جبھه است ھاى پر آب و تاب از عقبجمھورى آمريکا مستلزم چيزى بيش از صدور بيانيه  رياست»
او با شور و تعصب درباره سرنوشت مردمى که آنھا را رھبرى مى  رئيس جمھور خود را در قلب مبارزات قرار دھد، و

 «...خرج دھد کند توجه به
 پرزيدنت جان اف کندي -

 

جمھورى آمريکا يکى از پر قدرت ترين مقامات در  ياستر
از بسيارى جھات يکى از  دنيا ناميده شده، با اين وصف
 يک رئيس جمھور قدرتھاى. محدودترين آنھا نيز ھست

رسمى وسيعى را اعمال مى کند، و ھنوز ھم به علت بررسى 
قانون اساسى و محدوديت ھاى قانونى  و تعادلھاى ناشى از

 قدرتھاى رئيس جمھور اغلب صرف اين مى شود که مردم را وادارد که آنچه را» مى يابد که به قول ھنرى ترومناغلب در 
ترغيب است تا قدرت فرمان دادن که مرزھاى  اغلب اين قدرت» .بايد انجام دھند بدون آنکه از آنان چنين درخواستى بکند

  .مى کند خارجى قدرت رياست جمھورى را مشخص

 ردن رياست جمھوريبوجود آو

تصريح شده که وجود يک رئيس جمھور  ھاى ناشى از قانون اساسى براى قوه مجريه دولت در ماده دوم قانون اساسى قدرت
کرده  را تعيين کرده و يک دوره ثابت چھار ساله را براى او پيش بينى) انتخاباتي کالج(را مقرر کرده، روش انتخاب او 

مسئله مبھوت ميگردد که به مکانيسم انتخاب رئيس  ون اساسى را مطالعه کند بالفاصله از اينکسى که ماده دوم قان. است
ھر . مى شود حاليکه وقتى منصب خود را بدست گرفت آنھمه نسبت به قدرت ھاى او بى اعتنائى جمھور چقدر توجه شده در

صى به صدور دستور به وزراء، کنترل اشاره مشخ داده شده، ھيچ» قدرت مجريه اياالت متحده«چند به رئيس جمھور 
سنا و با  اگرچه رئيس جمھور مى تواند عھدنامه ھائى را توسط. دولتى از طرف او نشده وزارتخانه ھا، يا عزل مقامات

ھر چند رئيس . آنھا را دارد چيزى گفته نشده است مشورت و رضايت آن منعقد کند، درباره اينکه چه کسى قدرت ابطال
ارتش وجود  مطلب ديگرى درباره قدرت او در فرمان دادن به ارتش يا روابط او با افسران کل قواست، جمھور فرمانده

دھد، وظيفه دارد درباره وضعيت کشور و توصيه ھاى  رئيس جمھور مى تواند تقاضا کند کنگره جلسه ويژه تشکيل. ندارد
او براى وضع  ن را وتو کند، چيزى درباره قدرتھاىکنگره را آگاه کند، و مى تواند لوايح آ خود نسبت به اين وضعيت،

  .مقررات که جنبه قانونى داشته باشد گفته نشده

با واقعيات سروکار داشتند، در اداره  نويسندگان قانون اساسى مردانى بودند که. جا انداختن ھا غير عمدى نبوده است اين
کشته  و بسيارى از آنھا در امور نظامى و سياسى بسيار کار تجربيات فراوان بودند مستعمره نشين ھا و ايالت ھا داراى

جمھورى تدوين کردند تا بدينوسيله قانون اساسى را  آنھا با مھارت يک ماده کوتاه و گنگ در مورد قدرتھاى رياست. بودند
ور کامل تعريف نکردند، و بط آنھا قوه مجريه را. ايالتى که نسبت به قوه مجريه بدبين بودند بگذرانند از تصويب قانونگذاران

 .بسيارى از مسائل را براى نسل ھاى بعدى گذاشتند تا آنھا را حل کنند بجاى آن. ھمينطور ان را كامأل محدود ھم نکردند

توانست محدود، بسته، و رسيدگى شده  قدرت اجرائى مى. زبان قانون اساسى است که به دو صورت قابل تفسير است نتيجه،
 باشد براى ساختن يک اقتصاد قوى که توسط دولت مرکزى رھبرى مى شود و يک و متعادل باشد يا مى توانست وسيله اى

 .نوپا دخالت مى کردند پناھگاه در مقابل خطرات ناشى از قدرتھاى خارجى که در امور داخلى اين ملت



 نامزدى و انتخاب

در . غير واضح قدرت آنھا دارد ساى جمھور نامزد و انتخاب مى شوند نيز ارتباط زيادى به طبيعت گنگ وکه رؤ طريقى
 که کالج انتخاباتى، يعنى نھادى که ھر چھار سال يکبار بوجود مى آيد که رئيس ابتدا تدوين کنندگان قانون اساسى قبول کردند

» نامزد«ھاى بزرگتر، پنج نفر کانديدا را  ھا، و تحت سيطره ايالت جمھور را برگزيند، با نمايندگانى از طرف ھمه ايالت
احزاب  ،١٨٠٠اما بجاى آن تا اوائل . در اين باره تصميم نھائى را اتخاذ خواھد کرد خواھد کرد و سپس مجلس نمايندگان

براين سيستم فعلى را بوجود بنا. کانديداھاى خود گرد آورند سياسى قادر بودند اکثريت نمايندگان کالج انتخاباتى را براى
برگزيدن ھيئت ھاى انتخابيه را به  ، قانونگذاران ايالتى اختيارات١٨٣٠تا سالھاى دھه . بر آن چيره ھستند آوردند که احزاب

  .دادن براى انتخاب رئيس جمھور را بر پايه اى مردمى قرار دادند مردم ايالت ھا واگذار کرده بودند و رأى

رقابت ھاى مقدماتى يا گزينش ھاى  که بنام(ى در داخل احزاب مستلزم رقابت در داخل ھر ايالت است نامزدى فعل سيستم
 .براى يک کنوانسيون ملى برگزينند تا يک نامزد را از طرف حزب انتخاب کند تا نمايندگانى را) حزبى ناميده مى شود

تبليغاتى راديوئى و تلويزيونى و ارائه  برنامه ھاى کانديداھاى موفق مھارت خود را در جمع آورى کمک ھاى نقدى، توليد
 نياز به منابع مالى و. تأثير قرار دادن ھيئت بزرگ منتخبه نشان ميدھند يک تصوير خوب براى رسانه ھا جھت تحت

 سياستمداران حرفه اى منتھى مى شود که بيشتر سازماندھى رسانه ھا ميدان رقابت را محدود کرده و به گروه کوچکى از
  .سناتورھا يا معاونان رئيس جمھور ھستند آنھا فرمانداران ايالتى،

طريق آراء ھيئت ھاى انتخاباتى  که در آن جرج دبليو بوش، ال گور جونير را از ٢٠٠٠رياست جمھورى در سال  انتخابات
که آيا  منجر شده داير بر اين ميليون رأى بيشتر انتخاباتى بود، به مباحثات زيادى شکست داد، اگرچه گور داراى بيش از نيم

مبارزات انتخاباتى عمومى، در حقيقت يک مبارزه براى  .ھنوز کالج انتخاباتى مکانيسم مناسبى براى عصر جديد ھست يا نه
امتياز اين سيستم آن است که  .را ببرد) و ناحيه کلمبيا(ايالت است تا آراى الکتورال ايالتی  ۵٠در  بدست آوردن اکثريت آراء

است، بر طبيعت فدرال کشور تأکيد مى » برنده ھمه را بر مى دارد» خل شدن در اينگونه مبارزات جداگانه که بصورتدا
امتياز ديگر آن است که اگر . آمارى کانديداھا را مجبور مى کند بصورت جغرافيائى فکر کنند تا صرفأ جمعيتى و کند، و

براى  ايالتى انجام مى شود که تعداد آراء بسيار بھم نزديک است و موجبىتنھا در  رقابت خيلى فشرده باشد، بازشمارى آراء
مبارزه براى بازشمارى آراء فقط در فلوريدا روى  ٢٠٠٠بنابراين در سال . بازشمارى آراء در سراسر کشور وجود ندارد

تاريخى، با توجه به  بداليل نقطه ضعف سيستم الکتورال آن است که اياالت کوچکتر،. سراسر کشور داد تا تمام حوزه ھا در
بيشترى برخوردارند و بنابراين رأى دھندگان آنھا از نفوذ بيشترى  تعداد افراد ھيئت انتخابيه، به نسبت از نمايندگان

آراى خود را براى دو نفر کانديدا  ھر چند از آنجائى که ايالت ھاى بزرگتر ھمه. تا اھالى ايالت ھاى بزرگتر برخوردارند
 ايالت بزرگتر متمرکز سازند و بقيه را ١٢که تقريبأ تمام توجه خود را روى  شوقى براى کانديداھا پيش مى آيدميدھند، م

  .ناديده بگيرند بخصوص ايالت ھائى که در آن بسيار جلو يا خيلى عقب ھستند

ت آراى الکتورال را نبرد که در کانديدائى اکثري آخر در استفاده از سيستم کالج انتخاباتى آن است که امکان دارد ھيچ مشکل
واحد رأى  جائى که ھر ايالت از طريق نمايندگانش بعنوان يک(نمايندگان ارجاع مى شود  آن صورت موضوع به مجلس

ھمچنين ممکن است يک کانديدا که . نيز تکرار شود ١٨٧۶پيش آمد و نزديک بود در  ١٨٢۴و  ١٨٠٠اين حالت در ). ميدھد
 .روى داد ٢٠٠٠و نيز  ١٨٨٨، ١٨٧۶اين اتفاق در : آورد، در کالج انتخاباتى شکست بخورد مىاکثريت آراء را بدست 

 جدائى ناکامل نيروھا

جدا باشد تا » ناکامل«بصورت  قانون اساسى اعتقاد داشتند که تنھا بايد بين شاخه ھاى دولت فدرال، نيروھا نويسندگان
تئورى ھاى سياسى بارون دو منتسکيوى فرانسوى و جان الک انگليسى،  با بھره گيرى از. و تمام عيار» کامل«بصورت 

و سه نھاد جداگانه براى اعمال اين  کنندگان قانون اساسى تفاوت بين قواى مجريه، مقننه و قضائيه را تشخيص دادند تدوين
 دھند بعضى از اين کارکردھايک مرز بين اين نھادھا، تصميم گرفتند که اجازه  نيروھا بوجود آوردند، اما براى نگاھدارى

پرداخت، بلکه سھمى ھم در فعاليت ھاى  ھر نھاد نه تنھا به کارھاى اوليه و اساسى خود مى. جنبه مشترک داشته باشد
به  و مى تواند قوانينى را) يک عمل قضائي(جمھور از اختيار عفو برخوردار است  بنابراين رئيس. نھادھاى ديگر داشت
و کنگره از طريق اعالم ) يک عمل اجرائي(دارد  ، سنا سھمى در انتصابات)يک کار قانونگذاري(کند  قانونگذاران پيشنھاد

عمومى  دادگاھھا مى توانند در رابطه با مسائل ھاى). يک کار قضائي(قدرت عزل دارد  جرم و محاکمات ناشى از آن



که مقامات اجرايئ را ملزم مى سازد ) يا احکام از طريق اسناد(و حکم صادر کنند ) يک عمل قانونگذاري(تصميم بگيرند 
 .دھند اقدامات ويژه اى را انجام

در جريان کار ساير نھادھا  رئيس جمھور. ناکامل نيروھا در بسيارى از حوزه ھاى دولت ملى احساس مى شود اثرات جدائى
از قبيل آمادگى (ه مجريه باقى بماند انتظار مى رود در چھارچوب قو سھم بيشترى مى گيرد، اما در ھمان زمان مطالبى که

نتيجه آن است که قانون . گذاشته مى شود با قوه مقننه در ميان) ديپلماسى، سياستگذاريھاى داخلى و تنظيم بودجه نظامى،
امتياز  در مى آيد و نيروھا به شکل بسيار تميزى از ھم جدا مى شوند؛ نه بر سر اساسى کمتر بصورت برنامه کار دولت

 .«دعوتى براى جنگ»،  (Edward Corwin بقول دانشمند علوم سياسى دانشگاه پريستون(سياستگذارى آمريکا  رھبرى

 بررسى ھا و تعادل ھا

از آن اجازه دادن به ھر نھاد  کار مى کند که ھدف» بررسى ھا و تعادل ھا«رياست جمھورى در داخل سيستمى از  بنابراين
جمھور ممکن است قوانين کنگره را، بر مبناى قانون اساسى يا دنبال  رئيس. ن استملى براى محدود ساختن قدرت ديگرا

اين عمل نه تنھا به . باطل نمى شود سياستھاى خود، وتو کند و اين وتو بدون دو سوم آراء مجلس نمايندگان و سنا کردن
خود  منافع قوه مقننه را با ارجحيت ھاىدھد، بلکه از قبل او را قادر مى سازد  رئيس جمھور قدرت رسيدگى به کنگره را مى

مى تواند از قبل اليحه اى را که در  ، چرا که او)بخصوص اگر کنگره توسط حزب مخالف کنترل شود(سازد » متعادل«
 پس کنگره ممکن است قبل از آنکه تصميماتى اتخاذ کند عالئق رئيس. تھديد کند دست يا مورد توجه نمايندگان است به وتو

ھاى خود را بر دادگاھھاى فدرال از  رئيس جمھور قدرت بررسى. نيز به حساب بياورد تا از وتو احتراز کند جمھور را
 نتيجه اصلى اين قدرت انتصاب با افزايش. قضات دادگاه عالى اعمال مى کند طريق قدرت انتصاب قضات جديد فدرال و

جمھور از قانون اساسى و احکام جارى  تفسير خود رئيستعداد آنان متمايل ساختن تعداد بيشترى از قضات فدرال بطرف 
براى مثال حکم اجرائى رئيس جمھور . رياست جمھورى را محدود نيز مى سازد اما بررسى ھا و تعادل ھا امتيازات. است
ى انتصابات رياست جمھورى برا .با ھماھنگى قوانين جارى باشد وگرنه توسط دادگاھھاى فدرال تنفيذ نخواھد شد بايد

توجيه و «اختيارات رئيس جمھور در عقد قراردادھا مشروط به . شود مقامات باال بايد توسط آراء اکثريت سنا تصويب
مشروط به ) كشور ديگر با يک(ھر حکم اجرائى يا موافقت اجرائى رئيس جمھور . سوم اعضاى سنا است دو» رضايت

 .ند آنرا بر مبناى عدم سازش با قانون اساسى باطل اعالم کندتوا بررسى قضائى است، که در دست دادگاه فدرال است و مى

  اعالم جرم و عزل

جرائم و «عزل به جھت  اعالم جرم و» احتياط ھاى اضافي«قسمت بررسى ھا بر اعمال رئيس جمھور شامل  مھمترين
مبناى کتاب تفسيرھاى حقوق انگلستان اقتباس شده و بر  اين يک اصطالح استادانه است که از. است» تخطى ھاى مھم

مملکت، از قبيل  يعنى جرمى بر عليه» يک جرم مھم«به گفته بالک استون . لرد بالک استون است قوانين انگليس نوشته
سيستم قانون اساسى آمريکا عزل را بدليل . مديريت اشاره دارد ، به فساد شديد و سوء»تخطى مھم«خيانت، در حاليکه يک 

). بعنوان رأى عدم اعتماد شناخته ميشود از قبيل آنچه که در سيستم پارلمانى(مجلس قانونگذار در نظر نمى گيرد  عدم اعتماد
سنا  پس از آن توسط) که برابر اتھام است(که عليه رئيس جمھور اعالم جرم مى شود  با اکثريت رأى مجلس نمايندگان است

گرچه ممکن . مجازات فقط شامل عزل مى گردد .الت متحده بعھده داردمحاکمه مى شود که رياست جلسه را دادستان کل ايا
  .محکوميت يا برائت در قضيه اعالم جرم خود، توسط دادگاه متھم و محاکمه شود است يک رئيس جمھور، بدون توجه به

د داشت و حق ھم محدودى خواھ قانون اساسى فکر مى کردند که اگر جريان اعالم جرم را مشکل کنند، کاربرد نويسندگان
با يک رأى اضافه  ١٨۶٨اندرو جانسون که در سال : جمھور اعالم جرم شده در تاريخ آمريکا تنھا عليه سه رئيس. داشتند
بازداشتن رئيس جمھور از اخراج يک  که منظور از آن(بود » قانون تصدى مقام«شد و علت اعالم جرم تخلف از  تبرئه

 که پس از آنکه کميته قضائى مجلس ١٩٧۴؛ ريچارد نيکسون در )رضايت سناست و کسبوزير کابينه تا تعيين يک جانشين 
اعالم جرم شود استعفا داد؛ بيل کلينتون در  نمايندگان توصيه کرد بعلت پرده پوشى جرائم مربوط به قضيه واتر گيت عليه او

اظھارات  ز اجراى عدالت در جريانمجلس نمايندگان بعلت شھادت دروغ و جلوگيرى ا که پس از آنکه توسط ١٩٩٩سال 
 .تبرئه شد خود در يک شکايت دادگاه مدنى، عليه او اعالم جرم شد، بوسيله سنا

 قدرت انحصاري



کردن با نھادھاى ھماھنگ  بنظر مى رسد قدرت رياست جمھورى توسط محدوديت ھاى قانون اساسى و مشکالت کار اگرچه
گاھى آنھا بر مبناى برداشت خودشان . يابند که از اين موانع بگذرند اھى مىکننده محدود و مشخص شده، رؤساى جمھور ر

نھايتا دست بکار شده تا مباحثات  وقتى به اين قدرتھا دست يافتند. اساسى تقاضاى قدرتھاى انحصارى وسيعى دارند از قانون
آمريکا  خود را در برابر کنگره و مردمبحران ھا را برطرف سازند، و سپس اعمال  شديد بر سر سياست ھا را پايان دھند يا

و ھم از حق خود ) حق آنھا در استفاده از قدرت(کنند  توجيه مى کنند و در اين راه ھم از قانونى بودن اعمال خود دفاع مى
  .(سياست ھايشان درستى(نسبت به عمل 

جرج واشنگتن در . مھم پايان داده است ھمان اول استقالل کشور، استفاده از قدرت انحصارى به بسيارى از اختالفات از
 انگليس و فرانسه بطور يکجانبه اعالم بيطرفى کرد، اگرچه ھيچ چيز در قانون در جنگ بين ١٧٩٠اوائل سالھاى دھه 

از فرانسه خريد ھر چند ھيچ  ١٨٠٣را در  توماس جفرسون منطقه لويزيانا. اساسى صراحتأ چنين قدرتى را به او نداده بود
برکنارى  اندرو جکسون از اين قدرت براى. دولت ملى اجازه خريد قلمرو نداده است ر قانون اساسى بروشنى بهماده اى د

وزارتخانه ھاى اجرائى نھادينه کرد، گرچه قانون  اعضاى کابينه خود استفاده کرد و بدينوسيله برترى رئيس جمھور را بر
دانشگاه کرنل،  ان اعمال قدرت کرد که بعدأ دانشمند علوم سياسىآبراھام لينکلن چن. است اساسى درباره قدرت عزل ساکت

قانونى از اين لحاظ که : ياد کرد» بر قانون اساسي ديکتاتورى مبتنى«کلينتون روسيتر از رياست جمھورى او بعنوان 
که لينکلن  ثانتخابات رياست جمھورى در دل جنگ داخلى برگزار شد؛ و ديکتاتورى بدان حي انتخابات ميان دوره اى و

فرانکلين روزولت نيز قبل از . پشت سر مى گذاشت گاھى در زمان بحران ملى مرزھاى مقررات و قانون اساسى مکتوب را
نامه اجرائى منعقد  او با بريتانياى کبير يک موافقت. دوم جھانى به قدرت انحصارى تکيه ميکرد ورود اياالت متحده به جنگ

دريائى تعويض کرد، حرکتى که به نحو مؤثرى کاروانھاى دريايئ  ى قديمى را با پايگاھھاىکرد که بر مبناى آن ناوشکن ھا
اجرائى، برعکس عھدنامه،  موافقت نامه. در شمال اقيانوس اطلس در تردد بودند با وسائل جنگى تقويت کرد انلگيس را که

نامه بين المللى براى استفاده از قدرت  روزولت از اين نوع موافقت مستلزم تصويب دو سوم سنا نبود، و بھمين دليل
  .خود سود برد انحصارى

پرش به «دست مى يابد يک  که يک رئيس جمھور از يک موافقت نامه انحصارى استفاده مى كند و به موفقيت ھنگامى
تماد خود را متحد مى شوند؛ اپوزيسيون اغلب منشعب مى شود و اع حزب او و مردم آمريکا پشت سر او: پديد مى آيد» جلو

. بعدى جنبه قانونى مى يابند لوايح پيشنھادى اغلب تصويب مى شوند و با انجام اقدامات قانونى يا قضائى از دست ميدھد،
مانند ضبط کارخانجات فوالد توسط پرزيدنت  –بررسى مى شود  برعکس، رئيس جمھورى که اعمالش توسط دادگاھھا

حرکت به «يک  با –کره، و توقيف منابع مالى براى برنامه ھاى داخلى توسط پرزيدنت نيکسون  ترومن در خالل جنگ
و طى آن دسترسى رئيس جمھور به قدرت انحصارى  روبرو مى شود که در آن کنگره مايل است قانونى را بگذارند» عقب

را ملزم  ھمراه داشت که رئيس جمھورشکست ھاى نيکسون در دادگاھھا تصويب قانونى را ب بنابراين. را مشکل تر سازد
پيگيرى جنگ ويتنام . رضايت اين نھاد را بدست آورد مى ساخت ھنگام به تعويق انداختن يا نسخ بودجه ھاى مصوب کنگره،

رياست  جانسون و نيکسون منجر به يک حرکت به عقب در مقابل اختيارات جنگى انحصارى توسط رؤساى جمھور، ليندون
خود اختيار داد که تحت شرايطى رئيس  شد که طى آن کنگره به» ١٩٧٣قانون اختيارات جنگى «جمھورى و تصويب 

ھر چند دادگاھھاى فدرال از صدور احکام مبنى . از مناطق متخاصم عقب بکشد جمھور را ملزم سازد نيروھاى آمريکا را
اند اما توسط اعضاى کنگره چند  کرده ملزم ساختن رؤساى جمھور به عقب کشيدن نيروھا از مناطق متخاصم خوددارى بر

 بجاى آن دادگاھھا حکم کرده اند که تا زمانى که. کلينتون مطرح شده است شکايت عليه رؤساى جمھور، ريگان، بوش و
 .آن مطرح شده بايد ناديده گرفته شود کنگره، بعنوان يک واحد، شکايتى را مطرح نکرده، شکايتى که توسط اعضاى منفرد

 ست داخليرھبرى سيا

مگر در مواقعى که شرايط  رؤساى جمھور منصب خود را با تعھدات فراوان براى تغيير وضع بدست نمى گيرند، معموأل
يعنى کسانى که براى (ھاى زيادى با خود ندارند » دنباله«آنھا  .اقتصادى سخت است و يا يک بحران نظامى وجود دارد

، و )آنھا را به کنگره بفرستند ت ھم از حزب رئيس جمھور رأی داده باشند ورأى داده اند براى ساير مقاما رئيس جمھور
 تا) و معموأل با تعداد بيشترى رأي(با درصد بيشترى به پيروزى رسيده اند  بيشتر قانونگذاران در داخل حزب خود معموأل
: در کنگره را کنترل نمى کنند ساختار قدرت عالوه بر آن، رؤساى جمھور. رئيس جمھور در مناطق قانونگذارى خود آنھا

معين نمى  گروھھاى سنا، ترکيب کميته ھاى موجود، يا طرز انتخاب اعضاى کميته ھا را آنھا رؤساى مجلس نمايندگان و
  .معين می کند رياست ندارند ھمينطور بر کميته ھاى پارلمانى حزب که استراتژى حزب را. کنند



افق انتخاب مجدد خود مى انديشند،  ھنگامى که به. ار ساله انجام وظيفه مى کنندجمھور در يک دوره انتخاباتى چھ رؤساى
 «خبرھاى خوش«در اوائل تصدى آنھا مستلزم فداکارى اقتصادى باشد تا بتوانند  احتمال دارد شرايطى را خواستار شوند که

مات رياضت طلبانه الزم است در سالھاى اول اقئا بنابراين اگر. و کاميابى ھا را در دو سال بعدى تحويل رأى دھندگان بدھند
ھمه اعضاى مجلس  :برعکس، اعضاى کنگره يا براى دو سال انتخاب مى شوند يا يک دوره شش ساله .آنرا پيشنھاد مى کنند

بنابراين . رياست جمھورى، براى انتخاب مجدد حاضرند نمايندگان و يک سوم نمايندگان سنا دو سال پس از آغاز دوره
حزب  فداکارى توسط رئيس جمھور ممکن است در انتخابات ميان دوره اى براى اعضاى ه رياضت اقتصادى ودعوت ب

  .خودش خطرناک باشد

معموأل اين حزب درد ومين . ميدھد ھميشه حزب رئيس جمھور در انتخابات ميان دوره اى کرسى ھايى را از دست تقريبأ
در مقابله با اين اوضاع از رئيس . کرسى از دست ميدھد ۴٠ششم تا  سال کرسى و در ٢٠سال دوره رياست جمھورى تا 

افتد که اين کار در رقابت ھاى ميان  اگر او کار خود را خوب انجام دھد به ندرت اتفاق مى. کار چندانى ساخته نيست جمھور
 بدان معنى است که رأىھر چند اگر کار خود را به نحو بدى انجام دھد، . کند دوره اى حمايتى را براى حزب او کسب

رئيس جمھور بيشتر در معرض خطر  بنابراين، ھر قدر اعضاى حزب. دھندگان به حزب او به حزب مخالف پناه مى برند
  .بينند باشند او را بيشتر مسئول انتخاب مجدد خود مى

، گرچه )»ماه عسل«وره د) جمھور بيشتر آنچه را که مى خواھند در سال اول تصدى خود بدست مى آورند معموأل رؤساى
که داراى کمترين تجربه و دانش در رابطه با طرز انجام کار خود  در ظاھر اينگونه بنظر ميرسد که آن سال زمانى است

خود برسند اما برخالف انتظار  قدر تجربه بيشترى کسب مى کنند، بھتر متوجه مى شوند چگونه بايد به اھداف ھر. ھستند
 ھاى آنان رأى دھد و معموأل ميزان موفقيت آنھا در رابطه با کنگره بتدريج مى يابند که به برنامهحاميان کمترى در کنگره 

شود، بودجه ھاى پيشنھادى رؤساى  نزديک پايان دوره، بخصوص اگر کنگره توسط حزب مخالف کنترل. پايئن مى آيد
باال و قوه قضائيه فدرال چنان با شکست مواجه مى شوند که گويى از ھمان  جمھور و ھمينطور نامزدھاى آنان براى مقامات

 .«مغلوبه وارد شده اند«ورود به کنگره  زمان

 فدراليسم

قانونگذاران ايالتى که نماينده حاکميت  اين بدان معنى است که فرمانداران،. آمريکا يک سيستم فدرال است تا يکپارچه سيستم
قدرت حاکميت  طبق بند ششم قانون اساسى،. حاکميت دوگانه ملى و ايالتى بوجود آورده اند سيستم مردم ايالت ھا ھستند يک

عھدنامه ھا باالتر از قوانين اساسى ايالتى و قوانين عادى  ملى در درجه اول قرار دارد چرا که قانون اساسى ملى، قوانين و
موظف به اجراى قوانين اساسى و  ق سوگند وفادارى که ياد کرده اندآن گذشته مقامات ايالتى و نيز دولتى طب از. ايالتى ھستند

  .اساسى و ايالتى خودشان تمام شود عادى ملى ھستند، حتى اگر به قيمت نقض قوانين

در حاليکه بعضى از برنامه ھاى . نيستند چند مقامات ايالتى تحت کنترل ريئس جمھور يا وزارتخانه ھاى دولت ملى ھر
مورد  بطور کامل توسط مقامات فدرال به اجرا در آيد، بيشتر برنامه ھاى محلى که رئيس جمھور مى تواند مورد پشتيبانى

از آنجائى که ارجحيت اين . تا به ثمر برسند حمايت کاخ سفيد ھستند مستلزم ھمکارى مقامات ايالتى، بخش و محلى ھستند
ملى  ئل است فرق مى کند، بيشتر مواقع قوانين پيشنھادىرئيس جمھور براى آنھا قا برنامه ھا، نسبت به ارجحيتى که

 .اى خود باشند مى خورند تا منعکس کننده شرايط اوليه و ريشه» محلي«و » برچسب فدرالي«

 رھبرى سياسى و امنيت ملي

جى آنھا را در رھبرى امور خار زمان شروع جنگ دوم جھانى رؤساى جمھور از چند جريان سود برده اند که قدرت از
فرانکلين روزولت . نفوذ در آن برنامه يا ممانعت از اجراى آنھا شده است افزايش داده و باعث کاھش قدرت کنگره در اعمال

کردند و اغلب، اعضاى کنگره را  جانشينان او اطالعات جاسوسى حياتى مورد لزوم مخاصمات جنگ سرد را کنترل مى و
رؤساى جمھور از قدرت انحصارى خود . ارائه دليل نبايد آنھا را مقصر شناخت قانع مى کردند که در امور امنيت ملى بدون

جھانى و پس از آن به آنھا داده شده بود  از قانون اساسى ناشى مى شد، و نيز اختيارات وسيعى که در خالل جنگ دوم که
  .استفاده مى کردند



ريچارد نيکسون چنان به اوج رسيد  ليندون جانسون واستفاده از قدرت ھاى رياست جمھورى در امور خارجى در دوره  اين
 ناميدند، و دليل آن استفاده روزافزون از قدرت ھاى انحصارى در» جمھوري امپراطورى رياست«که بعضى ناظران آنرا 

اف کنگره و مردم آمريکا را در رابطه با اھد درگيريھاى اوليه در جنگ، بسيارى از اعضاى. گسترش دادن جنگ ويتنام بود
شامل  درگيرى ھاى بعدى در الئوس و کامبوج نيز قدرتھاى انحصارى رئيس جمھور را آمريکا در بى خبرى گذاشته بود و

ھنگامى که ھنوز کامبوج بمباران مى ) ١٩٧٣ سرانجام کنگره منابع مالى مخاصمات در ھندوچين را در تابستان. مى شد
ويتنام پايان  ھاى صلح پاريس که به فعاليت ھاى جنگى اياالت متحده در از موافقت نامه قطع کرد، اما کنگره تنھا پس) شد

 .داد دست بکار شد

شد که به کنگره در اعزام  بر عليه امپراطورى رياست جمھورى منجر به قوانينى» حرکت به عقب«از آن يک  پس
و مقرر ) ١٩٧٣ون اختيارات جنگى قان(رسمى جنگ نبود نقشى مى داد  نيروھاى آمريکائى در مخاصماتى که مستلزم اعالم

قانون بازبينى ھاى اطالعاتى ) کنگره از فعاليت ھاى ويژه جاسوسى که مستلزم عمليات پنھانى است آگاه شود مى ساخت
 نامه ھاى اجرائى با ملل ديگر نبايد از کنگره پنھان بماند و يک تعھد ملى از قوانين ديگر مقرر مى کرد که موافقت). ١٩٨٠
 ١٩٨٠در سالھاى دھه . رئيس جمھور الت متحده ھم از جانب کنگره مستلزم صدور بيانيه است و ھم از طرفجانب ايا

براى يک پرزيدنت جمھوريخواه دخالت نظامى در آمريکاى مرکزى را مشکل تر  کنگره که دموکراتھا در آن اکثريت داشتند
نھادھاى چند جانبه و نيز سازمان ملل  يون آمريکا براىيک کنگره جمھوريخواه با نپرداختن د ١٩٩٠در سالھاى دھه  کرد؛

 .جمھور، که دموکرات بود تحميل کرد محدوديت ھائى را بر عليه يک رئيس

اشاره مى شود، دوره اى که نشان آن  «ما بعد معاصر«دوره پس از جنگ ويتنام گاھى بعنوان دوران رياست جمھورى  به
 امروزه در روابط خارجى و نيز. خارجى و پايان اطاعت از لوايح اجرائى است طپايان جھت گيرى ھاى يکطرفانه در رواب

باشد، وگرنه لوايح پيشنھادى او در دراز  امور داخلى رئيس جمھور بايد از حمايت کنگره يا حداقل رضايت آن برخوردار
قدرت  امور داخلى، اين بدان معنى است که در تعيين موفقيت يا شکست سياست ھاى او از لحاظ. مدت به سرانجام نمى رسند

 .انحصارى رئيس جمھور در ترغيب بيشتر مؤثر است تا در استفاده از آن

 اصول کلي

در مقياس وسيع، قدرت . باشد آمريکائى ھا با قدرت رئيس جمھور مى تواند براى بعضى ملت ھاى ديگر سودمند تجربه
آمريکا در حمايت از تغييرات مھم در سياست ھاى عمومى است، و  نسبت به کنگره و مردم» قدرت ترغيب«جمھور،  رئيس

اختيارات ويژه است، و  اما رياست جمھورى نيز خود يک وسيله استفاده از. کار ميکند» شبه پارلماني» سيستم بطريقى
ردار است از اختيارات قانونى خود بمدتى محدود براى فوريت برخو ھنگامى که اين مقام از حمايت محدود حزبى يا عمومى

قوانين گمرکى فدرال را به مسخره  ھنگامى که مانع شد کاروليناى جنوبى ١٨٣٢مثال جکسون در . بھره مى گيرد ملى از آن
 جنگ داخلى را قوانين فدرال بر عليه ايالت ھاى تجزيه طلب استفاده کرد که از ١٨۶١بگيرد؛ يا ھنگامى که لينکلن در 

انگليسى ھا و روسھا بر عليه قواى محور متحد  ھنگامى که با ١٩۴١و  ١٩۴٠تسريع نمود؛ و نيز فرانکلين روزولت که در 
  .شد

که اجازه ميدھد از قدرتھاى زيادى در  ابھامى –تجربيات نشان دھنده استفاده از ابھام زبان قانون اساسى آمريکاست  اين
ذات يک فوريت برخورد کند بدون آنکه زندانى محدوديت ھايى شود که مى  شخص با طبيعت وچھارچوب مرزھائى نام

اساسى قدرت انحصارى در يک  اما سوال ھاى اصولى و. دست قوه مجريه را بسته و از عمل قاطع جلوگيرى کند توانست
به قدرت بزرگ انحصارى مسلح از تبديل يک مسئول اجرائى که  مردم چگونه مى توانند: دموکراسى ھمچنان باقى است

را تصحيح کند؟ ايده آمريکائى در  ديکتاتور جلوگيرى کنند؟ جامعه چگونه مى تواند سوء استفاده ھاى قوه مجريه است به يک
 جدائى ناکامل قوه ھا، تا: قانون اساسى و دموکراتيک از طريق اصول زير است اين باره حفاظت از دولتى محدود، پيرو

بررسى ھا و تعادل ھا، تا ھيچ قوه اى نتواند  ديگر بتوانند در تعيين سياست ھاى روزمره شرکت داشته باشند؛آنکه نھادھاى 
اگر  بدون آنکه بر مشروعيت آن بررسى قانونى و قضايى اعمال شود؛ فدراليسم، تا بمدت طوالنى اعمال قدرت کند و

دموکراسى تا رئيس جمھور و حزب او در برابر  ;عمل شوند نھادھاى ملى دچار ضعف و اشکال شدند؛ ايالتھا بتوانند وارد
سياستگذارى  در يک سيستم پارلمانى واقعى مى توان بر بن بست و فلج. ثابت جوابگوى باشند انتخاب کنندگان در دوره ھايى
ت رياست آمريکايى که بر مبناى دوره ھاى ثاب در سيستم. انتخابات پيش رس غلبه کرد از طريق رأى عدم اعتماد يا

اعمال  خطرات بن بست و عدم تحرک ھميشه وجود دارد، اما مى توان آن را با: بنا شده جمھورى و موعدھاى ثابت انتخابات



طريق رھبرى رئيس جمھور بر کنگره و افکار  موفقيت آميز قدرت انحصارى، يا با استمداد از رضايت و موافقت مردم از
  .عمومى چاره کرد

ھمزمان به مقام رياست جمھورى  ليتھاى رياست جمھورى در داخل يک فرھنگ سياسى است که به طورھمه مھمتر، فعا از
در سيستمى که تفکيک قوا اجرا مى شود، رياست . اجرايى آن شکاک است احترام مى گذارد اما به شدت نسبت به اختيارات

دادگاه ھا : باالتر از قانون نيستند د و آنھارؤساى جمھور سالطين مطلق العنان نيستن. تجسم حاکميت ملى نيست جمھورى
ھنگام خدمت در برابر شکايت خصوصى بر عليه او مصونيت ندارد، ومتصديان  حکم کرده اند که ھيچ رئيس جمھورى در

دادگاه عرضه کنند، و آنھا در معرض بررسى  ھنگاميکه قضات به آنھا دستور مى دھند چنين کنند بايد شواھد الزم را به امر
عليه رئيس  قوانينى داريم که اجازه مى دھد سرويس ويژه افرادى را که تھديد مستقيمى بر در حاليکه ما. اى قضايى ھستندھ

نداريم که بى احترامى به دفتر رياست جمھورى يا خود  جمھور ھستند بازجويى کرده و آنھا را دستگير نمايد، ھيچ قانونى
رئيس جمھور يا  ونى مانع نمى شود که مطبوعات يا احزاب مخالف مستقيمأ ازکند، و ھيچ قان رئيس جمھور را جرم تلقى

که به دفتر رياست جمھورى بسيار احترام مى گذارد اما  فرھنگ سياسى آمريکا،. اعضاى دستگاه اجرائى او انتقاد کنند
در داخل  اعمال قدرت از طرف او شکاک است، شايد مھمترين عامل نگھدارى رياست جمھورى بطرز سالمى نسبت به
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 نقش وسائل ارتباط جمعی آزاد
 

John W. Johnson  

 

واژگون ساخته ممکن است به اين باور  ادند که زمان بسيارى از عقايد و اديان جنگنده راھنگامى که مردم تشخيص د»
انديشه  و بھترين محک حقيقت، قدرت –مبادله آزاد انديشه ھا بھتر قابل دسترسى است  که خير نھائى مطلوب توسط... برسند

اين يک تجربه است و تمامى . اساسى ماست اين بھر صورت تئورى قانون... براى قبوالندن خود در رقابت بازار است
 .«زندگى تجربه است

 قاضى دادگاه عالى اياالت متحده -
 ١٩١٩ –اوليور وندل ھولمز 

 

اد شود، بايد سطح باالئى از براى آنکه يک جامعه حقيقتأ آزاد قلمد
نسبت به ابراز عقايد بصورت انتشارى اعمال شود،  حفاظت ھا

روزنامه باشد، چه مجله، کتاب،  چه آن وسيله ارتباط جمعى
تجربه . اينترنت جزوه، فيلم، تلويزيون، و جديدترين نوع آن

 آمريکا در يک دوره بيش از دويست ساله يک نمونه درخشان از
براى بنياد نھادن قوانين اصلى و پايه اى را براى  اراده يک ملت
البته اين تجارب منحصر به فرھنگ و . ارائه ميدھد ابراز عقيده

اما آن اصول کلى که توضيح ميدھند و  تاريخ اياالت متحده است،
  .آزاد ديگر دارند روشن مى کنند کاربردھاى وسيعى در جوامع

ايالت اصلى تصويب نمى  ١٣توسط  ١٧٩١اساسى اياالت متحده يعنى سنگ بناى اصلى سيستم دولتى آمريکا، در سال  قانون
ناميده مى شود و منظور از آن حفاظت از حقوق  Bill of Rights حقوق مدنى اصالحيه، که اعالميه ١٠شد مگر با افزودن 

. سه اصالحيه اول را پرمايه کرده است توسط روزنامه ھا ھمان اتفاقى نبود که حق آزادى بيان. آزادى ھاى فردى است و
تصويب  دور کردن آزادى بيان يا آزادى مطبوعات.... ھيچ قانونى را در رابطه با کنگره«: قسمتى از اصالحيه اول مى گويد

دنى را تھيه کرده اند قانون اساسى و اعالميه حقوق م براى بنيانگذاران آمريکا يعنى مردانى که پيش نويس» .نخواھد کرد
کلمه  وسائل ارتباط جمعى انتشارى بود ھمين باعث پيدايش –صورت روزنامه و نشريه  عمومأ به –اوراق چاپى 

مطبوعات، به ھمان شيوه که در اصالحيه اول به  در طول تاريخ آمريکا آزادى بيان و. در اصالحيه اول شد» مطبوعات«
خواسته مى شود در  آميخته اند چه دراذھان عمومى و چه در انديشه قضاتى که از آنھا ھم در ھميشه با –ھم مربوط شده اند 

  .بگيرند مورد شکايات مربوط به بيان عقايد از طريق انتشارات تصميم

اياالت متحده بررسى تحول  راه براى شناختن و ارج نھادن نقش پيچيده و در حال تکامل مطبوعات آزاد در شايد بھترين
با وجود اينکه اصالحيه اول آزادى . ھاى آمريکا اخذ کرده اند تاريخى اين پديده از طريق تصميماتى است که دادگاه

است که اين مفھوم در  حد بسيار زيادى تضمين مى کند، سيستم قضايى اياالت متحده دقيقأ تعريف کرده مطبوعات را در
که اين ايده را فراتر از ريشه ھاى خود در قرن ھيجدھم قانون  و معموأل دادگاه ھا ھستند. بودعمل به چه صورتى خواھد 



حد مطبوعات ناراحتند دفاع مى  برده و از اين حق در برابر نيروھايى که در جامعه آمريکا از آزادى بيش از عرف انگليس
 .کنند

  و اتھام فتنه گرى Zenger محاکمه

اين نظريه عمومى را به دست مى  نمونه اى از ١٧٣۴مه نيويورک به نام جان پيتر زنگر در سال يک ناشر روزنا محاکمه
انگليس در شمال قاره آمريکا آنطور برداشت نمى شد که امروزه برداشت  دھد که از آزادى مطبوعات در مستعره نشينھاى

سلطنتى مستعره به نحو بى  از فرماندار دولت مستعمراتى نيويورک زنگر را براى چاپ مقاله اى که طى آن .مى شود
فتنه را به عنوان يک ارتباط  Black فرھنگ اصطالحات قانونى. کرد رحمانه اى انتقاد کرده بود متھم به فتنه انگيزى

روزنامه . قرار دھد... گى تحقير، مسخره... بدان تمايل دارد که فرد را در معرض نفرت، شرم«مى کند که  مکتوب تعريف
را بدون رضايت قانون گذاران بوجود آورده وبه طور مستبدانه اى  ز جمله ادعا كرده بود كه فرماندار دادگاھھازنگر ا
طريق وکيل خود منکر چاپ  زنگر از. مستعمره نشين را از حق برخوردارى از ھيئت منصفه محروم کرده است اشخاص

 مه خود از يک مقام انتقاد کند، حتى اگر آن انتقاد تا زمانيکهدر روزنا او صرفأ اظھار داشت که حق دارد. چنين اتھاماتى شد
ساز، ھيئت منصفه زنگر را تبرئه  در يک تصميم سرنوشت. حقيقت داشته باشد آن مقام را در معرض مسخرگى قرار دھد

 ا حکم ھيئتام. طريق آن از حقيقت در برابر اتھام فتنه گرى دفاع مى شود کرد و به بنا نھادن اصولى کمک کرد که از
نويس برجسته انگليس ويليام بالک استون  منصفه در اين پرونده پايه قانونى انگليس را عوض نکرد، اصلى که توسط قانون

محسوب  جرم» شيطنت آميز است.... آنچه که«صراحت اعالم شده بود که طبق آن انتشار  در اواخر قرن ھيجدھم با قدرت و
  .مى شد که مى توان مجازات کرد

فرانسه راه خود را تا ماوراء آتالنتيک  اکثريت اعضاى کنگره آمريکا از ترس آنکه افراط کاريھاى انقالب ١٧٩٨سال  در
کننده و  ھر نوع نوشته کذب، رسوا.... نوشتن، چاپ، اظھار يا انتشار«کردند که طى آن  را تصويب» قانون فتنه«باز کند، 
يکى . روزنامه ھا طبق اين قانون محاکمه و محکوم شدند تعدادى از افراد و. ردندرا بر عليه دولت جرم اعالم ک» بدخواھانه

پرزيدنت جان آدامز  به اتھام جنايى اشاره به ١٨٠٠بود که در سال  James Thomson Callender از آنھا ناشرى به نام
کلندر که چھره . کشيده شد به پاى ميز محاکمه» چکد که از دستانش خون مى... پير مرد آتش افروز«به عنوان يک 

. زندان محکوم شد روزگار ناسزاگويى ھاى شديد سياسى، بد دھان به حساب مى آمد، به چند سال نامحبوبى بود و حتى در آن
ويرجينيا به رياست جمھورى رسيد او را مورد بخشودگى  مدت کوتاھى پس از آنکه توماس جفرسون از ١٨٠١در سال 
 .قرار داد

 نوزدھم اتھام در قرن

. موضوعى براى محاکمات جنائى از آغاز قرن نوزدھم، اتھام زدن بتدريج بصورت يک موضوع مدنى در آمده بود تا پس
مقامات مسئول انتقاد کرده بودند مورد تعقيب قرار دھد، اشخاص مھم که  يعنى بجاى آنکه دولت روزنامه نگارانى را که از

پس از آن، تا قرن بيستم . مى کردند ظت از حسن شھرتشان خود به دادگاه شکايتمعرض اين اتھامات بودند براى محاف در
مھمترين شکايت ھاى . که موضوع آن حقوق افراد در برابر دولت ملى بود تعداد معدودى مبارزات قضائى وجود داشت

ى بود بين ايالت ھا و دولت آزمائى ھائ به قانون اساسى قرون نوزدھم و بيستم درباره آزادى بيان نبود؛ بلکه زور مربوط
 در آن روزھا سنت ديرپاى. دولت بود که مقررات تجارت را تنظيم مى کرد فدرال، و مرافعات قضائى که يکطرف آن

بين دولت ملى و افراد را به حداقل  آمريکائى دلبستگى به موضوعات محلى، بدان تمايل داشت که برخوردھاى مستقيم
  .برساند

که اعالميه حقوق مدنى تنھا دولت ملى را  حکم داد -يعنى باالترين دادگاه کشور  -دادگاه عالى اياالت متحده  ١٨٣٣سال  در
داد که ھمچنان  اين اصل به ايالت ھا اجازه مى. ايالت ھا دچار اين محدوديت نبودند. دارد از تخطى به حقوق افراد باز مى

بنابراين با وجود لحن . سالھا پس از قرن بيستم ادامه دھند باط جمعى چاپى را تاسانسور روزنامه ھا و ساير وسايل ارت
آمريکا، دادگاھھاى اين کشور  آزادى مطبوعات که در اصاالحيه اول تقديس شده بود در طول بيشتر تاريخ مشعشانه قول

 بدنبال. متناقضى را بعمل مى آورنددولت را از خود نشان داده اند حفاظت  نسبت به مردان و زنانى که جسارت انتقاد از
گرچه سنت . دادگاه عالى مطرح شد ، تا اوائل جنگ جھانى اول، شکايات معدودى راجع به آزادى بيان در١٨٣٣تصميم 

 روزنامه ھا و مجالت پرتيراژ ھم نويسندگان و ھم کار تونيست ھاى مقاالت فرھنگى آزادى سياسى و افزايش روزافزون



آبراھام لينکلن ھم سوژه کاريکاتورھاى  حتى. د که مرزھاى آزادى بيان را در اين دوره گسترش دھنداساسى را تشويق کر
  .جنينگز بايرون، يکى از سياستمداران معروف ابتداى قرن بود نفر ديگر، ويليام. بيرحمانه بود

، با استفاده از تيراژ ملى مجالت »کن افتضاح علنى«در سالھاى اوليه قرن بيستم، روزنامه نويس ھا و نويسندگان  بويژه
اين  .محافل سياسى و اقتصادى درگير مى شدند که با استقبال زيادى روبرو مى شد بعنوان زمينه کار، در برمال کردن فساد

اين جنبش مترقيانه بعنوان يک نيروى مھم  افشاگرى ھا باعث پيدايش تغييرات مھم سياسى و قانونگذارى شد و به تأسيس
 .شد فضائى را بوجود آورد که دھھا سال بعد به توسعه قضائى آزادى مطبوعات منجر قرن بيستم کمک کرد و سياسى در

 مطبوعات آزاد در طول زمان جنگ

قانون جاسوسى، را تصويب کرد که » ، تقريبأ ھمزمان با ورود اياالت متحده به جنگ اول جھانى، کنگره١٩١٧سال  در
 سال بعد، يک. دفاعى را تھيه يا دريافت يامنتقل مى کردند به مجازات ميرساند ى اطالعاتافرادى را که بطور غير قانون

معروف است و اين مجازاتھا را بر بياناتى  ١٩١٨سرى اصالحيه به اين قانون افزوده شد که عمومأ بنام قانون اغتشاش 
جانب دادگاه  قانون سرانجام به تصميماتى ازدادخواھى ھاى تحت اين . آمريکا تمام مى شود تعميم داد که به سود دشمنان

آزادى مطبوعات در اصالحيه اول قانون اساسى مربوط مى  بيان و عالى اياالت متحده منجر شد که مواد مربوط به آزادى
آبرامز به تخلف . بود حکم آن صادر شد، شامل تعقيب مردى بنام جيکوب آبرامز ١٩١٩موارد، که درسال  مھمترين اين. شد
منتشر کرده بود که طى آن از پرزيدنت وودرو ويلسون و دولت  قانون اغتشاش متھم شده بود زيرا دو جزوه نوشته و از

که (اين دو جزوه . آورده بود حمايت نظامى از مقاصد سزار روس در سرکوبى انقالب بلشويکى انتقاد بعمل آمريکا بعلت
 بعالوه اين انتقاد که. در يک قسمت کوچک شھر نيويورک پخش شده بودتنھا  (يکى به انگليسى و ديگرى به زبان ايديش بود

الوصف مجرميت آبرامز توسط دادگاه عالى  مع. آبرامز آغازگر آن بود ارتباط کمى با جنگ آمريکا بر عليه آلمان داشت
متوجه آرامش  «و فوري خطر مسلم«اعضاى دادگاه عالى معتقد بودند که رفتار آبرامز يک  اکثريت. اياالت متحده تأئيد شد

  .داخلى کرده و بنابراين مى تواند توسط دولت مجازات شود

تصميم گيرى در سال قبل از آن  يکبار ديگر نيز توسط قاضى عالى اليور وندل ھولمز در يک» خطر مسلم و فوري» قضيه
پرونده آبرامز، ھولمز داراى  ھر چند در مورد. بود مطرح شده بود که مربوط به آزادى بيان در طول جنگ اول جھانى

براى برآورد قانونى بودن اين نوع از  عقيده بود و به اين موضوع اشاره ميکرد که اکثريت اعضاى دادگاه معيار او اختالف
احمقانه  انتشار محرمانه يک جزوه«برده، و قاطعانه اعالم کرد که جامعه نبايد از  آزادى بيان را به طور ناصحيح به کار

بدفعات بيشمار توسط دادگاھھائى که در » فوري خطر مسلم و«عبارت . از خود ھراسى نشان دھد» ک فرد ناشناستوسط ي
مورد  بودن بيانات شفاھى، كتبى و سمبوليک انتقاد از دولت به مدد طلبيده شده اند، سال اخير براى بررسى قانونى ٨٠

قابل انعطاف شده که مى توان گفت که زبان آن  ين سنجش چنانبعضى از علماى حقوق معتقدند ا. استفاده قرار گرفته است
  .سياست عمومى از سانسور کامل تا مجاز شمردن کامل ابرازنظر است تقريبأ مناسب ھر نوع وضعيت

مواد قانونى مربوط به آزادى بيان و  ھاى آزادى بيان در طول جنگ اول جھانى، نشانگر يک نکته مھم درباره ارتباط پرونده
 و» بيان«دادگاه عالى اياالت متحده ھرگز بطور واضح کلمات . اساسى است آزادى مطبوعات در اصالحيه اول قانون

براى مثال، آبرامز حق خود . وابسته اند را تعريف نکرده زيرا آنھا اغلب در حقايق مربوط به يک پرونده بھم» مطبوعات»
بياناتش ھم  بنابراين چنين استدالل ميکرد که. طريق واسطه يعنى جزوه چاپى طلب مى کرد آزادانه عقايدش از را براى بيان

بعنوان يک . ھم از طرف ماده آزادى مطبوعات آن از طرف ماده مربوط به آزادى بيان اصالحيه اول مورد حفاظت است و
کنند، حفاظت  روزنامه ھا يا ساير وسائل ارتباط جمعى منتشر مى افرادى که عقايد خود را در قاعده کلى، دادگاھھا نسبت به

  .بصورت شفاھى بيان مى کنند بيشترى اعمال نمى کنند تا آنھائى که در جامعه عقايد خود را

  دو حکم دادگاه عالى در جھت پيشرفت آزادى مطبوعات

در جريان يک  ١٩٢۵شخصى در  از آزادى بيان از اصالحيه اول بعنوان يک اصل مھم قانون اساسى براى حفاظت استفاده
اين شخص جزوه اى را چاپ و پخش کرده . نحو مؤثرى پيشرفت کرد به Benjamin Gitlow پرونده يکنفر کمونيست بنام

نيويورک گيتلو را به تخطى از  ايالت. از اعتصابات و اقدامات جمعى را به نفع سوسياليسم تبليغ مى کرد بود که استفاده
تأئيد  گرچه دادگاه عالى اياالت متحده اتھام گيتلو را. جرم مى شناخت متھم کرد ايالتى که تبليغ براى براندازى دولت را قانون



بيان و آزادى مطبوعات از جمله آن آزادى ھاى  کرد، با اين وصف حکم کرد که حفاظت ھاى اصالحيه اول در مورد آزادى
اصالحيه  دادگاه ھمچنين لحن. واند محدود شود و نه از جانب دولت ملىايالت مى ت اساسى فردى است که نه از طرف
امتيازات و ايمنى ھاى ... ھيچ ايالتى«داشت که  تصويب شده بود و مقرر مى ١٨۶٨چھاردھم را اتخاذ کرد که در سال 

مراحل قانونى  بدون طىمحدود نخواھد کرد؛ و نيز ھيچ ايالتى جان، آزادى يا مال ھيچ کس را  شھروندان اياالت متحده را
دادگاه » .مساوى در مقابل قوانين محروم نخواھد کرد نخواھد گرفت؛ و ھيچ فردى را در حوزه قانونگذارى خود از حفاظت

موظف به محترم شمردن  نويسندگان آن اصالحيه آن بوده که از اين به بعد ايالت ھا مانند دولت ملى استدالل کرد که قصد
  .مورد از آن آزادى ھاى اساسى ھستند ھستند و آزادى بيان و مطبوعات دوآزادى ھاى مھم فردى 

کند و کاو حفاظت ھاى اعالميه حقوق مدنى  بدوينگونه جريان استفاده از لحن اصالحيه چھاردھم بعنوان نوعى اھرم براى و
اينکه  دادگاه عالى را داير بر ١٨٣٣حکم گيتلو، که تصميم . روبرو مى شدند آغاز شد در مورد افرادى که با قدرت ايالت

. سال ادامه يافت ۴٠روندى را آغاز کرد که بيش از  ايالت ھا موظف به اجراى مواد اعالميه حقوق مدنى نيستند کنار زد،
تا در جھت  ده اصالحيه اول قانون اساسى اياالت متحده بطور انتخابى درھم ادغام مى شدند ھمينطور حفاظت ھاى ديگر

اين روند به تقويت آزادى بيان در سطح محلى . قرار گيرند اد در برابر دخالتھاى ايالتى و فدرال مورد استفادهحفاظت از افر
  .انجاميد

در جريان پرونده اى بود مربوط به  ١٩٣١شايد مھمترين تصميم مربوط به آزادى مطبوعات بين دو جنگ جھانى در سال 
منتشر مى  J.M. Near که توسط Saturday Press بدنام و مفتضح بنام ورقى حق يک ايالت در اعمال محدوديت در نشر

ھيئت قانونگذارى مينه . بود ١٩٢٠ مردى که بدترين سخنگوى تعصب ھاى بوم پرستى و نژاد پرستى در سالھاى دھه شد،
موھن، «ا که عمومى را گذراند که به قاضى اجازه ميداد ھر نشريه اى ر قانون جلوگيرى از آزار ١٩٢۵سوتا در سال 

مدت کوتاھى پس از تصويب اين  .مى پنداشت تعطيل کنند» بدانديش، رسوايى آور و افترا آميز«يا » شھوت انگيز ھرزه،
 در استيناف، دادگاه عالى اياالت متحده با استفاده از قانون اساسى در. کرد قانون، يک قاضى ايالتى ساتردى پرس را تعطيل

بنيانگذاران آمريکا پذيرفته شده بود،  که از قانون عرف انگليس مايه مى گرفت و از طرف دفاع از يک وضعيت سابقه دار
است  دادگاه عالى حکم کرد که با وجود اينکه ممکن. بر مطبوعات اعمال شود» قبلي منع«پذيرفت که نبايد  ۴بر  ۵با رأى 

بدانديش يا افترا آميز است تنبيه کنيم، بايد  ت،بتوان پذيرفت که گاھى کسى را بايد بخاطر نشر چيزى که بويژه بسيار پس
از قبل  که روزنامه اى را –از قبيل موضوعى که به امنيت ملى مربوط مى شود  –باشد  وضعيتى بسيار وخيم وجود داشته

ناشر اھل شيکاگو که به ساتردى پرس کمک  Robert R. Mc Cormick .به خاطر نشر مقاله اى بحث انگيز تعطيل کنيم
اکثريت در  برود، اظھار داشت که رأى قاضى عالى چارلز ايوانز ھيوز که به کسب رأى مالى داده بود که به دادگاه استيناف

 «.آزادى انديشه ثبت خواھد شد در تاريخ به عنوان يکى از پيروزيھاى بزرگ«اين پرونده منجر شد 

 قانون افتراو » چھره ھاى عمومي»

است که » دکترين چھره عمومي» از وجوه مھم افزايش روزافزون آزادى مطبوعات در اياالت متحده در قرن بيستم يکى
اصل اساسى اين . تکامل يافته است ١٩٨٠و  ١٩٧٠و  ١٩۶٠سالھاى دھه  توسط دادگاه عالى در چند پرونده جالب در

از حفاظت بيشترى در  – که مشھور نيست يا نامش را ھمه نمى داننديعنى کسى  –است که يک شخص متوسط  دکترين آن
از طرف ديگر يک فرد معروف و شناخته شده بايد مطالب  .برابر انتقاد مطبوعات برخوردار است تا يک چھره عمومى

ت کند که ناشر آن بتواند ثاب وسائل ارتباط جمعى را بھتر تحمل کند، حتى اگر کذب باشند، مگر آنکه او شرم آور و انتقادى
به عنوان نشر روزنامه يا مجله اى تعريف شده که » سوء نيت«منظور  براى اين. حرفھا با سوء نيت عمل کرده است

سوء نيت ھمچنين . کذب آن آگاه است گوينده در زمان نشر يا پخش آن از) در مورد راديو و تلويزيون(ويراستار يا  نويسنده،
. مى کند نويسنده، ويراستار يا گوينده بدون بذل توجه به حقيقت يا کذب اظھارات عمل ه اگربدين صورت استنتاج مى شود ک

به اين سمت متمايل مى شود که آيا فردى که  مطرح مى شود» دکترين چھره عمومي«بيشتر پرونده ھائى که تحت عنوان 
. يا نه دادگاه يک چھره عمومى تلقى مى شوديا آبرويش را برده اند، در حقيقت از طرف  ادعا ميکند به او تھمت زده اند

است که بتوان ثابت کرد به او افترا وارد شده  ھنگامى که شخص بعنوان يک چھره عمومى شناخته شد، فوق العاده مشکل
  .است

ھزينه آن  ١٩۶٠در اوائل دھه  باشد يک آگھى است که» دکترين چھره عمومي«موردى که بيش از ھمه معرف قضيه  شايد
اين آگھى به اين . رھبر جنبش حقوق مدنى مارتين لويترکينگ کمک کنند سط گروھى پرداخت شده بود که مى خواستند بهتو



مونتگومرى در آالباما کينگ را آزار داده  اشاره داشت که مقامات انتظامى محلى در سراسر مناطق جنوبى از جمله حقيقت
کرد و  ى سوليوان، از روزنامه نيويورک تايمز به خاطر افترا شکايتمونتگومرى، ال ب مسئول انتظامات عمومى در. اند

بوده که ممکن است باعث شود مردم نظر انتقاد آميزى  چنين استدالل کرد که آن آگھى شامل بياناتى اغراق آميز و اشتباھاتى
حسن نيت بوده نه  که از روىدادگاه حکم کرد که نيويورک تايمز در آن آگھى دچار خطاھايى شده  .نسبت به او پيدا کنند

سال بعد،  ٢٠بيش از . از روزنامه غرامت دريافت کند بدخواھى و سوليوان بعنوان يک چھره عمومى مجاز نخواھد بود
يک کشيش  Jerry Falwell .خواسته شد احتمال افترا بر عليه يک چھره عمومى را بررسى کند ازدادگاه عالى مجددأ

درباره فالول » حقايق«. قرار گرفته بود» تمسخر انگيز آگھى«ه سکسى صريح سوژه يک محفاظه کار معروف در يک مجل
گرچه دادگاه . شده است پس از آن فالول ادعا کرد که به شھرت او لطمه فراوانى وارد. غريبى دروغ بود در اين آگھى بطرز

دراختيار کارتونيست ھا و آنھائى که ميدان عمل وسيعى را  به نفع مجله رأى داد و استدالل کرد که آزادى مطبوعات
 .عمومى را مى کشند قرار داده است کاريکاتور چھره ھاى

 سلسله مراتب حفاظت

سالھا عمومأ حفاظت بيشترى براى  صدور احکام فراوان خود در مورد آزادى بيان و مطبوعات، دادگاھھاى آمريکا طى در
 اين مسئله شگفت انگيزى نيست زيرا دموکراسى آمريکا تا حدى نه چندان. بيان پيام ھاى سياسى قائل شده اند تا انواع ديگر

تصادفى نيست که تاکنون بيشتر . ھيجدھم بود کم فرزند انتقاد سياسى از حاکميت انگلستان بر آمريکاى شمالى در اواخر قرن
داشته  سى بر ديگرى ترجيحاما اگر قرار باشد يک بيان سيا. نظرات سياسى بوده است پرونده ھاى مورد بحث در مورد

  مى گيرد؟ باشد، در اين سلسله مراتب کدام فورم از بيان پائين تر از ھمه قرار

دادگاه عالى ھمواره حکم کرده  .بيان که توسط دادگاه ھا در سطح پائين ترى قرار مى گيرد گفتار تجارتى است يک فورم از
بنابراين اغراق . مورد حفاظت قرار مى گيرد که حقيقت داشته باشداول  که آگھى ھاى تبليغاتى در صورتى توسط اصالحيه

زمينه يک آگھى تبليغاتى  و اشتباھات واقعى کوچک که ممکن است در بيانات سياسى تحمل شوند وقتى که در گوئى ھا
کار تا حدى بدان اين . بزرگ است از حفاظت قانونى برخوردار نيستند تلويزيونى از قبيل دھان شوى يا اتومبيل ھاى بسيار

بر آن عمومأ دادگاھھاى  عالوه. که ثابت کردن ادعاھاى تبليغاتى آسان تر از ثبوت اظھارات سياسى است دليل است
 اى که از»نتيجه دلسرد کننده«سودجويى در بازاريابى کاالھا و خدمات بر ھر  آمريکايى دريافته اند که انگيزه قوى حاکم بر
  .مقررات دولتى ناشى مى شود فائق مى آيد

عليه  Roth در پرونده. دارد وقاحت است نوع ديگر از بيان که درمقياس حفاظت قضايى حتى پائين تر از اين ھم قرار يک
 کامال بدون«عالى مطالب خالف عفت و پورنوگرافى يعنى انتشار صور قبيحه را  دادگاه ١٩۵٧اياالت متحده، در سال 

مسئله وقاحت عمدتأ موضوعى بوده که بر  .يافت و بنابراين آنرا در زمره بيانات حفاظت نشده قرار داد» جتماعيارزش ا
. وقاحت از نظر يکنفر ممکن است از نگاه شخص ديگر يک شاھکار ھنرى باشد .سر تعريف آن بحث ھاى فراوان درگرفته

است؛ اما اخيرا در يک آمارگيرى  اى شھوت انگيز و ناپسنداثر جيمز جويس به نحو زننده  Ulysses بعضى ھا کتاب بنظر
استوارت  ھنگامى که قاضى عالی پاتر. زبان انگليسى در قرن بيستم قلمداد کردند ادبى روشنفکران آنرا بزرگترين اثر ادبى

ند، اين زبان حال دارد قادر نباشد وقاحت را تعريف ک در جريان يک پرونده اظھار داشت که امکان ١٩۶٠در سالھاى ميانه 
  .«وقتى آنرا مى بينم تشخيص مى دھم«: اما خود او اضافه کرد آمريکائيان بسيارى بود؛

دادگاه . آثار ھنرى بدست نمى دھد اظھار نظرکوتاه و سليس قاضى استوارت يک معيار قانونى مؤثر براى ارزيابى متاسفانه
دادگاه عالى يک معيار سه قسمتى را براى  ١٩٧٣در سال . برسداين معيار  عالى با شدت و قدرت تالش کرده است که به

اساسى قلمداد کرد که عبارتند  وقاحت خالصه کرد و برخى از بيانات مشخص را خارج از مرزھاى حفاظت قانون شناخت
ر استانداردھاى جامعه محلى اثر را بطور کلى و بصورت يکپارچه از نظ يک شخص معمولى با بھره گيرى از) ١: از

اثر فاقد ارزش ) ٣. يا بيان کند نشان دھد» بصورتى آشکار توھين آميز«اثر، رفتار جنسى را ) ٢. پر کشش بيابد شھوانى
مورد  توجه به اين استانداردھاى تقريبأ مبھم شگفت آور نيست که حکم دادگاه در با. جدى ادبى، ھنرى، سياسى يا علمى باشد

بسيارى از موارد، عدم قاطعيت و بى  در. ال اخير جھت روشنى نداشته استوقاحت در وسائل ارتباط جمعى در سى س
از  آمريکائى بطور کلى است که بين طرفدارى از آزادى کامل و بى قيد و شرط بيان تصميمى دادگاه، منعکس کننده جامعه

 .يک طرف و محفاظه کارى اجتماعى از طرف ديگر تقسيم شده است



 ولجمع آورى خبرھا و اصالحيه ا

بررسى دادگاھھاى آمريکائى قرار  جمع آورى اخبار که قبل از انتشار يا پخش آنھا صورت مى گيرد نيز اغلب مورد جريان
کرد که مى توان گزارشگران را ملزم کرد که منابع خصوصى خود را به  حکم ١٩٧٢دادگاه عالى در سال . گرفته است
مطبوعات مانع از اياالت نمى شود  دادگاه عالى اعالم کرد که آزادى ١٩٩١گرچه در سال . منصفه آشکار سازند ھيئت ھاى

چنين  دادگاھھاى آمريکا معموأل. بودن منابع خود را نقض مى کنند اقامه دعوا کنند که بر عليه گزارشگرانى که قول محرمانه
اى منافع مسلمى در ميان باشد، بازباشد مگر آنکه پ مقرر مى سازند که جريان رسيدگى آنھا بر روى عموم مردم و مطبوعات

درھاى بسته تشکيل جلسه  دسترسى به يک محاکمه عادالنه که قابل تضمين نباشد مگر آنکه دادگاه پشت از قبيل حق متھم به
انگليس است که قضات » دادگاه مدنى و جنائي«شانزدھم و ھفدھم  شايد حافظه تاريخى آن محاکمات خصوصى قرون. دھد

حق قضات ايالتى دانسته است  دادگاه عالى حتى. ى دارد در تأئيد محاکمات سربسته تا بدين پايه تأمل کنندم آمريکايى را وا
 اگر چه. نيز به دادگاھھاى خود راه دھند تا جريان رسيدگيھا را ضبط کنند که اگر مناسب مى دانند دوربين ھاى تلويزيونى را

براى مثال در . جلوه مى کند تا حق متھم ريان دادرسى به نظر کمترمواقعى ھست که حق وسائل ارتباط جمعى به گزارش ج
مى  جوانان متھم به جرائم سنگين عمومأ از کنجکاويھاى وسائل ارتباط جمعى پنھان رابطه با زندگى خصوصى افراد، ھويت

  .ماند

نولوژيکى، اصول قانونى آن را به تک اياالت متحده مانند ساير دموکراسى ھاى ديگر شاھد آن بود که تغييرات در طى سالھا،
اند تا  معموأل حفاظت بيشترى براى رسانه ھاى چاپى از قبيل روزنامه ھا قائل بوده دادگاه ھاى آمريکايى. چالش طلبيده اند

حکم کرد که افراد داراى  ١٩۶٠در سالھاى آخر دھه  بنابراين مثال دادگاه عالى. رسانه ھاى سخن پراکنى از قبيل تلويزيون
اين . گيرد ھمه مخاطبان را فرا نمى» طيف الکترومگنتيک«طريق سخن پراکنى نيستند زيرا  ق مطلق قانونى ارتباط ازح

براى جوابگوئى به » زمان مساوي«دسترسى به  منطق پايه اى شد براى حکم قضائى که کانديداھاى مشاغل رسمى را از
اينترنت در  اگرچه با توجه به گسترش تلويويون ھاى کيبل و وجود. ديگر باز مى داشت بيانيه ھاى تلويزيونى کانديداھاى

پراکنى در ھمان سطح قانونى رسانه ھاى چاپى در  ھمه جا، بنظر ميرسد که دادگاھھا در جھت يکى دانستن وسايل سخن
 .حرکت ھستند

 (وزارت دفاع آمريکا(نامه ھاى پنتاگون 

اخيرپرونده موسوم به نامه ھاى پنتاگون  مھمترين پرونده آمريکائى در رابطه با وسائل ارتباط جمعى در پنجاه سال شايد
بسيارى از  متحده و روزنامه نيويورک تايمز، معروف ترين روزنامه کشور، نمونه اى از اين مجادله بين دولت اياالت. است

سخن رفت بدست مى دھد و شايد دربر گيرنده جدال  ر سابق درباره آنمباحثات سنگين مربوط به اصالحيه اول را که د
 .سالھاى اخير يعنى روش آمريکا در جنگ ويتنام باشد آميزترين مباحث سياسى در

ھيئت ويژه اى را مأمور کرد  ، ھنگامى که رابرت مک نامارا وزير دفاع١٩۶٧ھاى اين بحث بر مى گردد به  ريشه
اين ھيئت ويژه مرکب از پرسنل . گرد آورند ١٩۶٧تا  ١٩۴۵سالھاى  ا در ويتنام را در دورهتاريخچه سياست ھاى آمريک

مصاحبه اى در اين رابطه  ھيچ. نيز افرادى از سازمانھاى ديگر دولتى و تعدادى پيمانکاران مستقل بود وزارت دفاع و
يک گزارش سنگين بود در بيش از نتيجه حاصله . شده بود صورت نگرفت؛ ھمه تحقيقات از مدارک موجود استخراج

چاپ شد زيرا  نسخه آن ١۵تنھا . اين گزارش به نامه ھاى پنتاگون معروف شد. تکميل شد ١٩۶٩ صفحه که در سال ٧٠٠٠
  .دولتى بود مقصود از آن تنھا استفاده داخلى در وزارت دفاع و ساير مؤسسات

يک موسسه . بود Rand موسسه داشت دانيل الزبرگ از پيمانکاران که نقش کوچکى در خلق اين گزارش مفصل يکى از
قسمتى از شک الزبرگ درباره سياست آمريکا در ويتنام از . دفاع ملى بود که کارش مطالعه مسائل think) ) tank تحقيقاتى

تن اين اعضاى کنگره در علنى ساخ پس از آنکه در قانع ساختن. ناشى مى شد که در نامه ھاى پنتاگون خوانده بود آنچه
 محرمانه ديگر از اين گزارش تھيه کرد و در اختيار روزنامه نگاران نيويورک مطالعه ناکام ماند، الزبرگ يک رونوشت

کمى بود اما بعضى قسمتھاى آن راجع به  نامه ھاى پنتاگون محتوى اطالعات محرمانه. تايمز و واشينگتن پست قرار داد
 ويتنام ھم در مورد قبل وھم بعد از درگيرى مسلحانه اياالت متحده در جنوب به عاقالنه بودن سياست ھاى آمريکا نسبت

از نامه ھاى پنتاگون را، قبل از آنکه  روزنامه نيويورک تايمز دو بخش ١٩٧١در ژوئن . شرقى آسيا ايجاد شبھه ميکرد
فدرال  يک قاضى. بدھد، منتشر کرد از دادگاه بخواھد حکم بر عدم انتشار بقيه آنھا دستگاه اجرائى پرزيدنت ريچارد نيکسون



اين براى نخستين بار در تاريخ آمريکا بود که  .نيويورک حکم باز داشتن را تا زمان رسيدگى کامل به موضوع صادر کرد
کالسيک ممانعت  اين يک نمونه. قبل مانع شده بود که يک روزنامه مقاله خاصى را منتشر کند يک دادگاه اياالت متحده از

پس ازآنکه درخواست وزارت دادگسترى براى . متحده باز کرد بزودى پرونده راه خود را به دادگاه عالى اياالت. وداز قبل ب
را تنھا چھار روز  دادگاه تصميم خود. علنى باشد ١٩٧۶ژوئن  ٢۶شد، دادگاه اجازه داد محاکمه در  رسيدگى محرمانه رد

بيانيه کوتاھى صادر کرد که اساسا مى ) اعضاى آن برده شود مى ازبدون آنکه اس(يک اکثريت شش نفره . بعد اعالم کرد
خود دارد، و در اين مورد،  استينافى براى باز داشتن از قبل بار سنگينى از مقررات قانون اساسى را با گفت ھر گونه

 تالفى عقايد خود رابدليل آنکه ھر کدام از شش نفر اکثريت ائ. کند دستگاه اجرائى نيکسون چنين شرايطى را فراھم نمى
يک حکم قضائى را روشن ميکند و وکال  که قلب (”the bright line“) «خط درخشان«بطورجداگانه نوشتند، مشکل بتوان 

 تنھا چيزى که بطور قطع مى توان اظھار داشت اين است که. را شناسائى کرد و ھيئت منصفه گاھى به آن اشاره مى کنند
خسارت مستقيم، فورى و جبران «پنتاگون به  د که فاش کردن اين اطالعات در نامه ھاىاکثريت بدين نتيجه نرسيده بو

پنتاگون را  بيشتر خبرگان قانون اساسى حکم دادگاه در مورد پرونده نامه ھاى. مى شود نسبت به امنيت ملى منجر» ناپذير
دادگاه عالى توجيه کافى . تلقى کردندمطبوعات  بخصوص براٮآزادى» يک پيروزى پس از شکست خانمان برانداز«بعنوان 

دست نگھداشتن  اسناد را متوقف کند اما استدالل دولت را پذيرفت که مى توان حکمى داير بر پيدا نکرده بود که انتشار اين
پايان نمايش بدين ترتيب بود . انتشار اين اسناد ارائه شود بدين منظور که شايد بعدأ مدرکى دائر بر مضر بودن. صادر کرد

اين کار ھيچ . منتشر شد ھا توسط نيويورک تايمز، واشنگتن پست و ساير روزنامه ھا در سراسر کشور که سرانجام نامه
  .مسئله امنيتى پيش نياورد

 نورافکنى دولت

مواد مربوط به آزادى بيان و آزادى  مايش قابليت انعطافخالصه، وسائل ارتباط جمعى داراى يک تاريخچه براى آز بطور
که ھر گونه قصد راجع به محدود کردن قدرت آنھا در پوشش دادن، سياست ھا  مطبوعات اصالحيه اول ھستند، بدين ترتيب

ى است که اين چيز. »حق دارند بدانند مردم«جامعه را به مبارزه مى طلبند و با شدت وحدت چنين استدالل مى کنند که  و
حياتى  براى حفظ يک جامعه آزاد –مطبوعاتى که گاھى حسن سليقه را کنار گذارند  حتى –بايد باشد، چرا که مطبوعات آزاد 

دانست و مايل بود براى بدست آوردن منافع يک  توماس جفرسون چنين مطبوعاتى را بھترين ضامن ھاى آزادى مى. ھستند
داراى آن  ھمه دموکراسى ھا. يتھاى دولتى را روشن کند با زياده روى ھاى آن بسازدفعال منتقد دائمى که مى تواند مسير

حقيقت حتى دادگاه ھاى آمريکا نيز در حاليکه دوست  تعصب اياالت متحده براى مطبوعات بدون قيد و بند نيستند، و در
بى قيد و شرط  يکنواخت از آزادى آزادى بيشترى به وسائل ارتباط جمعى بدھند، به طور ثابت و دارند به طور تصاعدى

براى آنکه ملتى واقعا آزاد قلمداد شود : ابتداى اين مقاله شرح داديم اجازه دھيد به اصولى برگرديم که در. بيان حمايت نکردند
يکا در در حاليکه سابقه آمر. را بيان کند حاضر باشد آزادى زيادى به وسائل ارتباط جمعى بدھد که عقايد و آراء مختلف بايد

 ١٩١٩ نيست تمايل شديد آن به چيزى است که قاضى عالى اوليور وندل ھولمز در سال اين امر کامل و بدون عيب و نقص
است به طور روز افزون به انتشار عقايد امکان و  آمريکايى در تئورى قانون اساسى بيان کرده و مايل» تجربه«به عنوان 
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 نقش گروھھاى منافع ويژه

R. Allen Hays 

 

يک گروه منافع ويژه سازمانى از افراد است که داراى ھدف مشترکى ھستند و سعى مى کنند بر سياست ملى تأثير »
 «.ندبگذار

Jeffrey Berry 

 جامعه گروه ھاى ويژه

 
 

گروه ھاى منافع ويژه يک مکانيسم مھم ھستند که از طريق آن شھروندان 
متحده افکار، احتياجات، و ديدگاه ھاى خود را به مقامات منتخب مى  اياالت

شھروندان معموأل مى توانند يک گروه منافع ويژه پيدا کنند و بر  .شناسانند
عالقه خود روى آن تمرکز يابند بدون آنکه تخصص آنھا در  مسائل مورد

ريکا دفترچه ھاى راھنماى اتحاديه ھاى داوطلبان آم اين موضوع مھم باشد
را عرضه مى کنند که چرا شھروندان با ھم  انواع باور نکردنى داليلى

 Gale اتحاديه ھا وابسته به موسسه تحقيقاتى دائرة المعارف. متحد مى شوند
ترين ليست ھا را در اين مورد بدست مى  از نظر بسيارى از مردم جامع

ندارند، اما بسيارى از آنان مى  تمامى اين گروھھا فعاليت سياسى. دھد
ساختار رسمى و ھم سنتھاى  ھم. کوشند بر سياست عمومى تأثير بگذارند

يکى از جنبه ھاى . براى فعاليت گروھھاى منافع ويژه فراھم مى سازد غير رسمى سياستھاى آمريکا زمينه بسيار مساعدى را
آمريکاست، که تا حدى از جدايى نيروھا بين  بى احزاب سياسىاياالت متحده که نفوذ آنھا را تقويت مى کند ضعف نس سيستم

حمايت  در يک سيستم پارلمانى مثل بريتيناى کبير، که ادامه کار نخست وزير بسته به .قواى مجريه و مقننه ناشى مى شود
برعکس، انتخابات  .نتيجه بر سياستگذارى دارند اکثريت در پارلمان است احزاب کنترل قابل توجھى بر قانونگذاران، و در

ھنگاميکه در يک  انتخابات کنگره از نظر سياسى وقايع جداگانه اى محسوب مى شوند، حتى رياست جمھورى آمريکا و
ايالت يا منطقه خود بوجود بياورد، و طبيعت اين اکثريت ائتالفى  ھر قانونگذار بايد ائتالف برنده اى در. زمان برگزار شوند

مسئله اين حقيقت است که  سند روشن براى اين. جمھورى بوجود مى آورد کامال متفاوت است پيروز رياست که کانديداى
در نتيجه . تاکنون در بيشتر موارد در کنترل احزاب مخالف بوده است کنگره و رياست جمھورى از زمان جنگ دوم جھانى

مقام ھاى رئيس جمھور حزب خود يا  دموکراتھا و نه جمھورى خواھان به طور تغيير ناپذيرى مجبور به حمايت از نه
ھم در خالل : ضعيف از احزاب نفوذ گروھھاى ويژه را افزايش ميدھد اطاعت. کرسى ھاى نمايندگان حزب خود نيستند

ھنگاميکه گروھھائيکه از کانديداى  ھنگاميکه حمايت مالى آنھا مى تواند بسيار کارساز باشد؛ و ھم پس از آن، انتخابات،
 .سياستگذارى ميشوند ردند به طرز مؤثرى درگيربرنده حمايت ک

در ايالت ھا و مناطق بومى  ديگر سيستم که گروھھاى ويژه را تشويق مى کند، عدم تمرکز قدرت احزاب سياسى ويژگى
اتحاديه ھاى شھروندان اغلب کار خود را از ايالت و سطوح محلى . است معروف» فدراليسم«است که بنام سيستم فدرال يا 

عدم تمرکز مشوق تنوع بيشترى از  بنابراين. کنند، و بعدأ با ھم ترکيب شده سازمانھاى ملى را بوجود مى آورند ز مىآغا
ايالت  ۵٠سيستم حزبى نيز منجر مى شود زيرا تنوع اجتماعى و اقتصادى  ھمچنين بعدأ به تضعيف. گروه مافع ويژه است

  .ديسيپلين سخت حزبى را دشوار مى سازد اجراى

دادگاه ھا اغلب . ويژه را تقويت مى کند بر آن يک قوه مقننه قوى و مستقل در سيستم امريکايى قدرت گروھھاى منافع الوهع
 .ساير حکومتھاى دموکراتيک ديگر تحت کنترل قوه مقننه يا ديوان ساالرى است در مورد مسائلى حکم مى کنند که در



سياسى خود استفاده کنند و اين در حالى است که  ايى براى رسيدن به اھدافبنابراين گروھھاى ويژه مى توانند از دعاوى قض
پيروزى ھاى  ١٩۵٠براى مثال در سالھاى اوليه دھه . قانونگذارى به اين اھداف برسند قادر نيستند از طريق اقدامات

دى آمريکا بوجود آورد و شکافھا را در جدايى نژا اولين (NAACP) «اتحاديه ملى براى پيشرفت رنگين پوستان«دادگاھى 
باره اقدامى انجام  که کنگره اى که جنوبى ھا مناصب مھم آن را بدست گيرند مايل باشد در اين اين سالھا قبل از زمانى بود

  .دھد

تضمين مى کند بدان معنى است که  آنکه سيستم آمريکا که عمأل آزادى نامحدود بيان، مطبوعات، و گردھم آيى را سرانجام
 منافع ويژه، بدون توجه به آنکه آنھا تا چه حد افراطى وراديکال باشند را می أ ھر گونه نقطه نظرى متعلق به گروھھاىتقريب

ارتباط جمعى از جنگ دوم جھانى تاکنون  مطمئنا افزايش روز افزون عدم تمرکز در وسايل. توان با عموم در ميان گذاشت
 آتشين ھستند در پيدا کردن يک گوش شنواى قابل توجه دچار مشکالت ديدگاه ھاى باعث شده که گروھھايى که داراى

گروھھايى روبرو شده است و علت آن  ھر چند اين روند عدم تمرکز تا اندازه اى با عکس العمل مخالف. بيشترى شوند
فرصت ھاى  در مجموع سنتھاى آزادى بيان و آزادى مطبوعات آمريکا، که دسترسى آزاد اين گروھھا به اينترنت است،

تشکيل اين گروھھا را تشويق مى  را براى مطرح کردن مسائل اجتماعى و طرح سياستھاى اجتماعى فراھم مى کنند فراوانى
 .کند

 دنياى گروھھاى منافع ويژه

ويژه، بيشتر صفحات خود را به سه  ، رساالت و کتاب ھاى درسى معمولى، ھنگام پرداختن به گروھھاى١٩٧٠از سال  قبل
از آن زمان تاکنون دنياى گروھھاى منافع ويژه بسيار پيچيده . و کشاورزى تجارت، بازار کار. ع اختصاص مى دادندموضو

عالوه بر آن . نفوذ خود را از دست داده اند گروھھاى کشاورزى بعلت تقليل تعداد کشاورزان در اياالت متحده،. شده است تر
 .کدام از اين طبقات نمى گنجند سربر آورده اند گروھھاى جديد بسيارى که در ھيچ

 تجارت

شرکت ھاى . آمريکا بعھده دارد از محققان در اين نکته اتفاق نظر دارند که تجارت نقش اصلى را در سياست ھاى بسيارى
خب مسئول به دليل آنکه مقامات منت. در اقتصاد آمريکا بازى مى کنند مھم داراى چنان نفوذى ھستند که نقش ھاى مھمى

  .اين وضعيت آسيب برساند اقتصادى کشور شناخته مى شوند، آنھا اغلب ھراس دارند سياست ھاى ضد تجارت به وضعيت

منابع وسيعى را در جھت  شرکت ھاى بزرگ چند مليتى. تجارت در اھرم ھاى مستقيم قدرت نيز کاربرد دارد وانگھى
اعضاى شرکت ھاى تجارتى مختلط ھستند، که معرف تمامى ديدگاه  اغلبآنھا . رسيدن به اھداف سياسى خود بسيج مى کنند

قبيل اتحاديه ملى  ، نيز، از»سايه گستر«اين شرکت ھا ھمچنين از گروه ھاى . جريانات سياسى است يک صنعت در
که خود سرانجام آن. جامعه تجارتى ھستند حمايت مى کنند کارخانجات و اتاق تجارت اياالت متحده که سخنگوى تمامى

  .مورد عالقه خود مى کنند مبلغ قانونگذاران شده و ميليونھا دالر خرج مبارزات انتخاباتى کانديداھاى شرکت ھا نيز مستقيمأ

 اتحاديه ھاى کارگري

مقام مھمى را در سيستم  ١٩٣٠ ھاى کارگرى در اوائل قرن بيستم به کندى رشد مى کردند، اما در سالھاى دھه اتحاديه
از چانه زدن ھاى گروھى حفاظت کرده و اتحاديه ھا را قادر ساخت با » کار قانون ملى روابط«. ريکا کسب کردندسياسى آم
. درصد بود ٣۵اوج خود رسيد که  عضويت نيروى کار در آنھا به ١٩۵٠در سالھاى دھه . خيلى بيشترى توسعه يابند سرعت

درصد جمعيت  ١۵اد و به سمت سطح کنونى يعنى تقريبأ به کاھش نھ عضويت در آنھا رو ١٩۶٠گرچه در سالھاى دھه 
داليل اين کاھش در عضويت  .آمد و قدرت سياسى اتحاديه ھا نيز ھمراه با قدرت اقتصادى آنھا کاھش يافت کارى پائين

و تغيير  به تفصيل مورد بحث قرار گيرد، در طبيعت متغير اقتصاد جھانى، اتحاديه ھا که پيچيده تر از آن است که در اينجا
ھر چند ھنگاميکه . خدمات تکيه دارد در اياالت متحده از يک اقتصاد مبتنى بر توليد به اقتصادى است که بيشتر بر جھت

 .انتخاباتى يا مسئله ديگرى متمرکز مى کنند، ھنوز ھم خودى نشان ميدھند اتحاديه ھا انرژى خود را روى يک موضوع

 سازمانھاى تخصصي



اتحاديه پزشکان آمريکا و اتحاديه  گروھھائى مانند. روھھاى منافع ويژه اتحاديه ھاى متخصصان استنوع ديگر مھم گ يک
 گروھھائى که داراى. ارزشھا موقعيت ھاى گروھى اعضاى خود معطوف مى دارند وکالى آمريکا توجه خود را بر منافع،

عمأل تمام تخصص ھا در داخل . ھستند عمومىقدرت کمتر اما سازماندھى بھمان اندازه خوب ھستند، متخصصان در بخش 
 مثال در سياست ھاى مربوط به خانه سازى، اين. ملى مربوط به خود ھستند دولت ھاى ايالتى و محلى داراى سازمان

سازمانھاى خانه سازى ايالتى، و شوراى مقامات  گروھھا عبارتند از اتحاديه ملى مقامات خانه سازى و توسعه، شوراى ملى
مورد مسائلى  اگرچه در. مطابق قوانين ايالتى و فدرال از فعاليت ھاى يکجانبه منع شده اند ازى عمومى، اين گروھھاخانه س

اعضاى خود را براى مذاکره با نمايندگان ايالت يا ناحيه خود  که بر برنامه ھاى آنھا اثر دارد در کنگره شھادت ميدھند و
بشکل گروھھاى منافع ويژه  جوع کم در آمد برنامه ھاى عمومى به ندرت خود رااز آنجائيکه ارباب ر. کنند سازماندھى مى

 اين سازمانھاى تأمين خدمات سخنگوى مھمى از جانب فقرا در روند که در سطح ملى نفوذ داشته باشند متشکل مى سازند،
 .محسوب مى شوند سياسى آمريکا

 گروھھاى بين دولتي

ايالتى و محلى ھستند و براى منافع خود در  ع ويژه اى است که نماينده واحدھاى دولتطبقه وابسته شامل گروھھاى مناف يک
اختيارات را بين  حاليکه اين گروھھا داراى ھيچ نقش رسمى در سيستم فدرال آمريکا نيستند که در. سطح ملى تبليغ مى کنند

گروھھاى ويژه است؛ بدين معنى که آنھا نماينده بسيار شبيه ساير  دولت ھاى ملى، ايالتى و محلى تقسيم مى کند، نقش آنھا
مثال انجمن . ارتباط جمعى دفاع مى کنند اعضاى خود در کنگره و دستگاه اجرائى ھستند و از موقعيت خود در وسايل ديدگاه

ايالتى  از آنجائى که فرمانداران; قانونگذاران ايالتى، نماينده مقامات محلى است ، و انجمن ملى(NGA) ملى فرمانداران
ھاى رفاه اجتماعى مقرر شده از طرف دولت  داراى دستگاه اجرائى و مسئوليت سياسى مستقيم در جھت اجراى برنامه

نفوذ  بخصوص در کمک به اعضاى کنگره در تھيه پيش نويس قوانين رفاه اجتماعى از فدرال ھستند، انجمن ملى فرمانداران
ملى بخش ھا نمايندگى مى شوند و در  عمومى بخش ھا از طرف سازمانمنافع سازمانى . فراوان برخوردار بوده است

 .انجمن شھرداران اياالت متحده بعھده دارد شھرھا، اين کار را اتحاديه ملى شھرھا و

 گروھھاى منافع عمومي

د علوم دانشمن. است» منافع عمومي گروه«سريع ترين رشد را تجربه کرده  ١٩٧٠نوع از گروھھاى ويژه که از سال  آن
را بدين گونه تعريف مى کند که اين گروه از اھدافى حمايت مى کند که  يک گروه منافع عمومى Jeffery Berry سياسى
اولين . متعلق به تمامى جامعه است منافع مستقيم مادى براى اعضاى خود نيست بلکه ارزشھائى را بيان ميکند که بدنبال

دچار  ١٩۶٠مدنى، حقوق زنان و جنبشھاى محيط زيستى سالھاى دھه  قگروھھاى منافع عمومى توسط جنبش ھاى حقو
يافته در داخل سيستم سياسى منتقل  تحوالتى شده که بيان نظريات خود را از تظاھرات خيابانى به اقدامات سازمان تغيير و
 از کودک آزارى يا خشونتبراى مسائل جديد از قبيل حقوق معلولين، جلوگيرى  پس از آن گروھھاى منافع عمومى. کرده اند

برنامه ھائى بوده اند که به نفع فقرا کار مى  اين گروھھا ھمچنين مدافعان مھم. خانوادگى و حقوق ھمجنس بازان بسيج شدند
دفاع از کودکان  ائتالف ملى خانه سازى براى افراد کم درآمد، صندوق: اين گروھھا عبارتند از بعضى از طاليه داران. کنند

  .(کنندگان رالف نادر است گروھى که رھبر آن مدافع حقوق مصرف(» اجتماعي شھروند«و 

حاليکه بنا به آمار عمومى، مسائلى که آنھا  در. گروھھاى منافع عمومى معموأل فاقد منابع مالى گروھھاى تجارتى ھستند
از  يکى. ويت باال بھره مندندھاى عمومى گسترده اى برخوردارند، تعداد کمى از عض پيشگام آن ھستند اغلب از حمايت

 –خواند » سوارى مجاني«که مى توان آنرا  داليل آن است که طبيعت غير ملموس ھدفھاى آنان منجر به مسئله اى مى شود
مع الوصف  .فعاليت ھاى گروه بھره مند شود بدون آنکه عضو، يا حداقل بشدت درگير باشد بدين معنى که فرد مى تواند از

در  –مى کنند که ھيچ گروه ديگرى به آنھا نمى پردازد  و اطالعات فراھم شده خود براى طرح مسائلى استفادهآنھا از تجربه 
در پاسخ به  اگرچه در سالھاى اخير، عمدتأ. ويژه عمومى در طرف چپ طيف سياسى قرار داشتند ابتدا، بيشتر گروھھاى

، محافظه کاران نيز سازمانھاى ١٩٧٠و  ١٩۶٠ ه ھاىمشاھده جھت گيرى به سمت ليبراليسم در سياست ھاى عمومى دھ
ماليات دھندگان  از جمله گروھھاى منافع عمومى پيشرو در اين طبقه مى توان اتحاديه ملى .مربوط به خود را تشکيل داده اند

بعنوان ممکن است » بنياد ميراث« محفاظه کاران از قبيل سازمانھاى تحقيقاتى. را نام برد» زنان دلسوز آمريکا«و 
شايد بتوان . کارانه است عمل کنند، چراکه سمت تحقيقات آنھا در جھت حمايت از جھان بينى محافظه گروھھاى منافع نيز

  .جھت گيرى آن ليبرال است ھمين مطلب را نيز درباره انستيتوى شھرھا گفت که



در صحنه بين المللى  ١٩٨٠سالھاى دھه  ھستند که از (NGO) گروھھاى منافع ملى محلى شبيه سازمانھاى غير دولتى اين
در ھر دو  .گروھھاى آمريکائى روابط نزديکى با سازمانھاى غير دولتى بين المللى دارند در حقيقت بعضى از. ظاھر شده اند

کلى اجتماعى بيشتر دلواپسى دارند تا منافع فورى  حالت، حمايت از جانب شھروندانى بعمل مى آيد که درباره يک مسئله
 .صادىاقت

 محدوديت کارآئى گروھھاى منافع ويژه

انواع گروھھاى ويژه وجود دارد؛  که اين بررسى مختصر نشان ميدھد، در صحنه سياسى آمريکا تعداد زيادى از ھمانگونه
داليل . معرفى ديدگاھھاى اعضاى خود بطرز قابل مالحظه اى متفاوت است تحقيقات وسيع نشان ميدھد که کارآيى آنھا در

تراکم، پول / گروه؛ عضويت، ھمبستگى  تفاوت بستگى دارد به چگونگى در اختيار گرفتن منابع اصلى سياسى توسط ھر ناي
 .و اطالعات

 تعداد و ھمبستگى اعضاء

مقامات . پرنفوذترين آنھا خواھند بود است که تصور شود که گروھھاى ويژه با پايگاه وسيع حمايتى در بين جمعيت منطقى
ھاى  اکثريت ھاى مھم در آمارگيرى افکار عمومى دفاع مى کنند، زيرا مايلند جمعيت منتخب از سياستھاى مورد طرفدارى

گرچه . اعتالف ھاى برنده خود اضافه کنند فراوان از رأى دھندگان بالقوه را که از اين وضعيت ھا حمايت مى کنند به
ويژه  صحيح است که ميليونھا نفر از شھروندان به گروھھاى منافع. پيچيده مى سازند دى ھستند که اين وضع راعوامل زيا

اگرچه . بسيار بزرگند AFL/CIO سازمان کار و Sierra Club تعلق دارند، و بعضى از آنھا از قبيل گروه محيط زيستى
براى مثال  .بيشتر گروھھاى کثير العضو تنھا کسر کوچکى از طرفداران بالقوه آنھا ھستند يک نگاه دقيق تر نشان ميدھد که

اين حاميان گروه بزرگى . مقررات شديد محيط زيستى ھستند آمار نشان ميدھد که اکثريتھاى بزرگى از آمريکائيان طرفدار
گروھھاى محيط  گرچه حتى بزرگترين. بالقوه را براى گروھھاى ويژه محيط زيستى شامل مى شوند از ميليونھا عضو

به نسبت کم از اعضاء، تأئيد کننده اين اصل کلى است که  زيستى ادعا ميكنند كه زير يک ميليون نفرعضو دارند اين جمعيت
  .است به گروھھاى منافع ويژه مى پيوندند تنھا قسمت کوچکى از جمعيت اياالت متحده تعداد شھروندانى که

استدالل ميکند که نائل  او چنين. معقول ترين توضيح را براى اين پديده ارائه داده است Mancur Olson اقتصاد دان فقيد
بدين معنى که . است» خير جامعه«ويژه به زبان اقتصادى يک  شدن به يک ھدف سياست گذارى از طريق گروھھاى منافع

. گروه باشند يا نباشند افقند چه آنھا عمأل متعلق بهگروه نصيب کسانى مى شود که با ديد آن گروه مو منافع موفقيت اين
مى تواند از ادامه بقاى آنھا رضايت حاصل کند، حتى اگر ھرگز  بنابراين اگر نھنگ ھا از اضمحالل حفظ مى شوند شخص

گروه  پولى نپردازد اين البته صحيح است که اگر ھيچ کس. نپرداخته باشد» نھنگ ھا را نجات دھيد«ويژه  پولى به گروه
بنابراين در . گروه زياد است مبلغ اعطائى ھر عضو ناچيز است اگرچه وقتى تعداد افراد. وجود خارجى نخواھد داشت

کنند و يا متعھدات خود را  ھواخواه به گروه مى پيوندند، بسيارى از افراد ديگر از پيوستن خوددارى مى حاليکه ھزاران
بدين معنى که از منافع حاصله » سوارى مجانى برخوردارند«کسانى که از  وند بهبطور کامل انجام نمى دھند يا تبديل مى ش

  .مى گيرند در حاليکه اين ديگرانند که تشريک مساعى کرده و پول پرداخته اند بھره

گروه به آرائى براى کانديداھائى  ازمشکالت عمده رو در روئى گروھھاى کثير االعضاء تبديل حمايت شھروندان از يکى
: دادن يک عمل پيچيده است که مستلزم انگيزه ھا و نفوذھاى جداگانه است رأى. ست که از اھداف آن حمايت مى کنندا

نشان ميدھد که بسيارى از رأى  مطالعات در مورد رأى دادن. کانديدا، وفادارى به حزب و طيفى از مسائل ديگر شخصيت
 در نتيجه اغلب براى. کانديداھاى انتخاب شده از طرف خود آگاه نيستندتوسط  دھندگان بطور کامل از سياستھا ى استفاده شده

از انگيزه ھا و مسائل بخصوص بوده  يک گروه مشکل است که نشان دھد که انتخاب و رأى دادن حاميان خود عمدتأ ناشى
انجمن  مثال. ترام مى کنندخود را از قدرت رأى خود قانع سازند، ايجاد ترس و اح گروھھائى که مى توانند کانديداھاى. است

قانع ساخته که اعضايش منحصرأ براى اين مطلب  که مخالف قوانين کنترل اسلحه است، قانونگذاران را (NRA) ملى اسلحه
بيشتر آمريکائيان  بنابراين نفوذ اين انجمن بسيار فراتر از نسبت اعضاى آن است، گرچه. داد بوده يا عليه آنھا رأى خواھند

  .ديدتر کنترل اسلحه طرفدارى مى کننداز قوانين ش



کوچکتر با احساسات قويتر  مشکالت در بسيج مردم و کسب عضويت فراوان، شگفت آور نيست که گروھھاى متحد بدليل
اول آنکه ھر چه گروه کوچکتر . از چنان جمعيت قليلى انتظار ميرود اغلب نفوذ خيلى بيشترى اعمال مى کنند تا آنچه که

ثانيأ، تا پيدايش اينترنت، ارتباط  .تقليل مى يابند» سوارکاران مجاني«ويت اعضاى آن بيشتر است، بنابراين عض باشد، حق
گروھھاى  اگر اين امتيازات. آسانتر بوده، بنابراين بسيج آنھا بسيار ساده تر بود ميان اعضا، در گروھھاى کوچکتر بسيار

بکار گرفته شود، در آن صورت حتى يک گروه  راى قدرتى ھستندکوچک، توسط اعضاى آن که در مراجع تصميم گيرى دا
 .کوچک نيز مى تواند خيلى قدرت يابد

 پول

. است مبارزات انتخاباتى افزايش يافته پول در سياستگذاريھا در آمريکا در سالھاى اخير بدليل ھزينه ھاى روزافزون اھميت
ھر  د مى کند داراى نقائصى است، و بسيارى از مقامات منتخب ازانتخاباتى را محدو قوانين موجود که کمک ھاى مبارزات

است به دادن امتيازاتى به مخالفين آنھا منجر  دو حزب تمايلى ندارند از تغييراتى در سيستم فعلى پشتيبانى کنند که ممکن
کانديداھا  لبانه اى بهاز بيشترين نفوذ انتخابات ملى برخوردارند معموأل کمک ھاى داوط گروھھاى منافع ويژه که. شود

  .عرضه مى کنند که به صدھا ھزار دالر بالغ مى شود

. توجھى مورد نياز اين گروھھا است بر آن براى ابقاى حضور خود در واشنگتن در بين انتخابات منابع مالى قابل عالوه
کارمندانى که  قانونگذارانى که بر منافع آن اثر مى کنند، اعمال نفوذ کند؛ به اضافه گروه يک عده متخصص الزم دارد که بر

گروھھائى که فاقد حضور با ثبات در واشنگتن ھستند نمى توانند  .براى ارتباط با اعضا و دادن خدمات به آنھا الزم است
منافع ويژه موفق محسوب مى  شانه يک گروهخود را در مورد جزئيات قانونگذارى اعمال کنند، چيزى که ن نفوذ پشت پرده

 .شود

گروھھا بايد » سوارى مجاني» براى چيره بر مسئله. ھمچنين در عوامل مربوط به عضويت و ھمبستگى کارساز است پول
که با سازمان دادن گروھھاى موفق بدنبال پاداش ھاى مالى، حرفه اى  يعنى افرادى. را جذب کنند» موسسان سياستگذاري«
کافى باشند که يک زيربناى سازمانى نويد  بدين منظور اعضاى بالقوه گروه بايد داراى منافع اضافى. ايدئولوژيک ھستند يا

بالقوه  منابع اضافى يک سقف درآمد بوجود مى آورد، که در پائين تر از آن گروھھاى اين نياز به. دھنده را فراھم سازند
  .فقرا را نمايندگى مى کنند روھھاى نسبتأ کمى مستقيمابه اين دليل گ. شانسى براى تشکيل ندارند

انسان ميتواند چنين استدالل کند که يک  در يک حالت انتزاعى. باالتر از اين سقف نقش اين منبع پيچيده تر مى شود اگرچه،
مانند  ،(دالر ۵/٠٠٠/٠٠٠(دالر مى پردازند مى تواند چنين پولى را فراھم سازد  ۵عضو که ھر کدام  ١٠٠٠/٠٠٠گروه با 

ھنگامى که شخص مسئله اعضائى را که پولى  تنھا. دالر پرداخت مى کنند ۵٠٠عضو که ھر کدام  ١٠/٠٠٠يک گروه با 
ارتباط با اعضاى فراوان را در نظر بگيرد، نقص واقعى يک گروه بزرگ مشخص  نمى پردازند به اضافه مخارج سنگين

  .شود مى

. يا سازمان ھاى ديگر ع گروه اثر ميکند اين است که آيا عضويت شامل تک تک افراد استبر بسيج مناب يک عامل ديگر که
اين طبقه سازمانھاى تجارتى، . سازمانھاى ديگر ھستند بسيارى از گروھھاى منافع قدرتمند در حقيقت سازمانى از

گروھى که  .مل مى شودگروھھاى معرف ارائه دھندگان خدمات عمومى و غير انتفاعى را شا سازمانھاى تخصصى و
مع الوصف ھنوز ھم مى تواند خود را نماينده  متشکل از گروھھاى ديگر باشد داراى نھادھاى کمترى جھت بسيج است،

حمايت از آن  عالوه بر آن اعضاى آن مى توانند منابع سازمانى را براى. آن نھادھا ھستند ھزاران نفر بداند که وابسته به
 .تا منابع مالى شخصى مورد استفاده قرار دھند

  اطالعات

. ويژه مى تواند در اختيار داشته باشد از عضويت توأم با تعھد و پول، اطالعات قدرتمندترين منبعى است که يک گروه پس
اين  .اول اطالعاتى است که از گروھھاى ويژه به سياستگذاران منتقل مى شود. شود اطالعات از چند طريق رد و بدل مى

آن ھستند و مايلند افراد اخير را در رابطه با  لب از يک آگاھى و دانش فنى برخوردارند که قانونگذاران فاقدگروھھا اغ
جھتى مى آيد که  اين صحيح است که اطالعاتى که ارائه ميدھند عمومأ از. ميدھند آموزش دھند مسائلى که خود بدان اھميت



گيرى آگاھند اما ھنوز ھم ممکن است اين اطالعات را مفيد  از اين جھتقانونگذاران بخوبى . منافع گروه را تقويت مى کند
قانونگذاران در نقطه عطف ھاى  امتيازات مھم حضور مداوم در واشنگتن داشتن امکان ارائه اطالعات به يکى از. بيابند

  .روند تصميم گيرى است

کارمندان آنھا لوايح قانونى پيشنھادى را  .مى يابد اطالعات از طرف قواى مقننه و مجريه بسوى گروھھاى ويژه جريان دوم،
. موقع است آگاھى مى يابند که مھمترين زمان ھا براى تأثير بر جريان قانونگذارى چه رديابى مى کنند، و بدين ترتيب

ھا با کارمندان کنگره، فرصت ھائى را براى آن ھنگامى که موقع رأى نھائى نزديک مى شود رابط ھاى غير رسمى آنھا
اين صحنه  از طريق اين روند ياد مى گيرند در. بسيج اعضاى گروه خود فراھم مى سازند جھت شھادت در جلسات کنگره و

گاھى ممکن است که آنھا لحنى را . جلب مى کند کدام بازيگرھا از ھمه توانمندتر است و کدام استراتژى حمايت او را
  .عديل کنند که اثر آن را تغيير دھدرا در کنگره ت برگزينند که جزئيات زبان اليحه

آنھا ممکن است تحقيقاتى . مبادله مى کنند سرانجام آنکه، گروھھاى منافع ويژه با اعضاى خود و ساير شھروندان اطالعات و
آنھا به اندازه  اگر. پشتيبانى مالى بعمل آورند که مسئله را به نحو مؤثرى به نمايش بگذارند را انجام دھند يا از مطالعاتى

آنھا ھمچنين از . فشار الزم را احساس مى کنند تا جواب دھند کافى توجه و مسائل ارتباط جمعى را جلب کنند، قانونگذاران
بيشتر لوايح، تنھا عده  در مورد. خواستار اطالعات ھستند و آنھا را از تصميمات آتى با خبر مى سازند اعضاى خود

نامه که توسط يک گروه براه افتاده  ٢٠٠بنابراين دريافت . مى گيرند قانونگذاران خود تماس معدودى از شھروندان عادى با
  .کوالکى از نامه بنظر ميرسد مانند

از شھروندان به نحو بسيار زيادى  سريع اينترنت در خالل پنج سال گذشته ھزينه ارتباط را در بين گروھھاى بزرگى رشد
 ويژه داراى صفحات تارنما ھستند، و بسيارى ھم براى ارتباط با اعضا و ھم وھھاى منافعاکنون بيشتر گر. کاھش داده است

اگرچه اين . بھره مى گيرند (e-mail) بعنوان وسيله اى براى ارتباط اعضاى خود با سياستگذاران از پست الکترونيکى
که  ارگيرى آن کدام است و بسيار زود استمشغول يادگيرى ھستند که بھترين راه بک وسيله چنان تازه است که گروھھا ھنوز

 .منافع ويژه اثر داشته باشد دقيقا بتوان گفت اين وسيله تا چه حد مى تواند بر روند نفوذ گروھھاى

گردش در آوردن اطالعات منفى درباره  نمونه تازه از چنين تأثيرى استفاده از بعضى تارنماھاى محافظه کاران در به يک
 اين. بعضى از آنھا دقيق و برخى به نحو زننده اى تحريف شده يا ساختگى بود بيل کلينتون است کهرئيس جمھور سابق، 

باشد، اگرچه اکثريت آمريکائيان ھنوز مخالف آن  احتماال باعث شد که جريان اعالم جرم عليه کلينتون با شدت ادامه داشته
داشته باشد مگر آنکه  زاد کننده اى بر جريان ديالوگ سياسىجمعى جديد به سمتى ميرود که اثر آ اين وسيله ارتباط. بودند

يا . اينترنت را محدود سازند و بدين طريق ھزينه آنرا افزايش دھند بازيگران قدرتمند اقتصادى راھى بيابند که دسترسى به
نظر  گروھھاى کوچک و از امکان دارد که اينترنت واحدھاى پراکنده شھروندان را وادارد که بصورت برعکس

  .افزونى در جھان بينى ھاى عجيب و غريب خود گوشه نشين سازند الکترونيکى مرتبط در آيند که خود را بطرز روز

 بطرف گروھھاى منافع عمومى مؤثرتر

ميرسند تا گروھھاى بدون اولويت که  اين داليل، اولويت ھاى گروھھاى کوچکتر، متشکل تر و غنى تر بيشتر به موفقيت به
 و منافع بخصوص و مشخص غالبا بر منافع کلى تر که ممکن است مخاطب آن. ھستند تعداد بيشترى از شھروندان نماينده

اخير، سيستم گروھھاى منافع ويژه را  اگرچه گسترش گروھھاى منافع ويژه عمومى در سالھاى. عموم باشد فائق مى آيد
 و گروھھاى منافع ويژه عمومى اغلب. آمريکا قرار ميدھد و عقايد مختلف مردم بطور کلى بيشتر در مقام نمايندگى آراء

گرچه در پايان کار مقامات منتخب مى دانند که  .قادرند بر مخالفان ظاھرا قدرتمندتر و داراى منابع مالى بيشتر پيروز شوند
ھاى مردم تکيه  توده بسيارى از اوقات گروھھاى منافع ويژه که بر. نياز به پول وجود دارد براى پيروز شدن در انتخابات

اما اتحاديه ھاى تجارتى و شرکت ھا بگونه اى قابل اعتماد  دارند بطرز مؤثرى قادر نيستند آراء اعضاى خود را تحويل دھند
 .کانديداھا براى آگھى ھاى تلويزيونى خود نياز دارند تأمين مى کنند دالرھايى را که

اساسى و اوليه سازماندھى سياسى  ه جاى آن خالى است فقدان اصولبسيارى از گروھھاى منافع ويژه عامل قاطعى ک در
کارمند ھستند که توسط ھزاران عضو پشتيبانى مى شوند و تنھا ارتباط آنھا  بطور عموم اين گروھھا شامل تعداد کمى. است
ازمانھاى بزرگ سياسى فورمھاى اوليه س اين ساختار در تناقض با. گروه مبالغ اھدائى آنھاست که گاھگاه مى پردازند با



از  به استثناء تعداد کمى. سازمانھاى کوچکتر و رو در روى محلى ساخته شده اند است، که در آن جنبشھاى ملى بر پايه
  .فعاالن، اعضاى گروھھاى مدرن بندرت ھمديگر را رو در رو مالقات مى کنند

اين . افزونى اظھار نگرانى مى کنند روندان بطور روزجامعه آمريکا اخيرأ نسبت به کاھش فعاليتھاى اجتماعى شھ ناظران
 اثر منزوى: علل بسيارى براى اين پديده وجود دارد. گيرد و ھم غير سياسى را کاھش ھم سازمانھاى سياسى را دربر مى

در آن  کنند و نيز خانواده ھاى تک والد که کننده تلويزيون، افزايش خانواده ھائى که در آن زن و شوھر ھر دو کار مى
آمده و بر  پيدايش اين بدبينى که توسط مبارزات انتخاباتى در رسانه ھاى گروھى بوجود بزرگساالن وقت آزاد کمى دارند، و

  .شود تا مسائل مھم و با مفھوم مبناى آن ھمه چيز بر خود شخصيتھا و رسوائى ھاى آنھا متمرکز مى

طريق واحدھاى اوليه و محلى بسيج  اين کاھش ھر چه باشد، يک گروه منافع ويژه که بتواند بطرز مؤثرى مردم را از داليل
اين سازمان دائما عضويت خود را گسترش داده و اين باعث مى شود . دارد کند، از نظر سياسى در موقعيت مستحکمى قرار

کردن تبليغات ملى و تماسھاى مستقيم  با ضميمه. کمتر ھزينه برداردعلت کانالھاى ثابت ارتباطاتى دسترسى به آن  که به
مسائل  سازمان مى تواند بطرز قانع کننده اى استدالل نمايد که اعضاء آن بر مبناى محلى با کانديداھا و مقامات مسئول، اين

ه توسط حاميان منفعل کوچکى از نخبگان ک اين واقعا يک جنبش بزرگ خواھد بود تا گروه. گروھى رأى خواھند داد
  .پشتيبانى مالى مى شوند

پرداخت مبلغ اوليه بسيار زيادى  .موانعى که در سر راه بوجود آوردن چنين گروھى وجود دارد بسيار عمده است اگرچه
شد  ھمچنين الزم است که بر اين تمايل جامعه آمريکا پيروز. محلى الزم است براى حمايت سازمان دادن مبارزات انتخاباتى

بسيارى از شھروندان مصرا خواسته  سرانجام آنکه، الزم است که از. موضوعات محلى را از مسائل ملى جدا مى کند که
و اين کار مستلزم آن . که توسط وسائل ارتباط عمومى ملى مطرح مى شود شود که توجه خود را بر مسائلى معطوف کنند

  .گذرنداز تماسھاى رو در رو با ھمسايگان خود ب است که

انديش سياسى را بوجود آورند تا  از عالمتھاى مھم جامعه آزاد آن است که اجازه مى دھد شھروندان منابع دگر يکى
اقتصادى خصوصى يا مقامات دولتى منافع آنھا را مورد تخطى قرار مى دھند  ھنگاميکه به اين باور مى رسند که بازيگران

آنھا به . اساسى را بازى مى کنند ھھاى منافع ويژه سازمان يافته نقش اصلى ومنابع را بسيج کنند بدين صورت گرو اين
 رأى دادن، آزادى بيان و گرد ھم: دسترس دارند به طرز مؤثرترى بکار برند شھروندان کمک مى کنند که منابعى را که در

 .آئى، و جريان دادرسى عادالنه
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 شفافيت در سازمانھاى دولتى :دانستنحق مردم براى 
 

Rodney A. Smolla 

 

 «قدرتى که حقايق دولت را از ديگران پنھان مى کند، قدرتى است که آن دولت را نابود مى کند»
 گزارش کميته مجلس نمايندگان اياالت متحده -

 (١٩٧۶(در مورد آزادى اطالعات 

 

غالبا بعنوان يک شعار » حق مردم براى دانستن» عبارت
اين کلمات غالبا به  .سياسى و حقوقى تکرار مى شود

 درخواستھاى وسائل ارتباط جمعى وابسته است که خواستار
اطالعات دولتى ھستند، و نيز توسط روزنامه نگارانى ادا مى 

. دارند انتشار مطالب بحث انگيز را توجيه کنند شود که دوست
مفھومى که ريشه  مى تواند معنى ديگرى، جدا از تصور آزادى مطبوعات داشته باشد،» دانستن حق مردم براى«با اين حال 

مفھوم ديگر . درباره اعمال دولت خودشان ھمه چيز را بدانند بطرف حق مردم کهآن حقيقتأ بر مى گردد به مردم و جھت آن 
ياد مى شود، و اين  بر آن چيزى است که در عصر جديد اغلب به عنوان شفافيت دولت از آن» دانستن حق مردم براى«

  .چيزى است که مورد نظر ماست

اغلب مستلزم تعادل دقيق منافع متضاد  يده است، روندى کهمسئله يعنى علنى ساختن كار دولت، يک روند مشکل و پيچ اين
باز، ارزشھاى ناشى از مسئوليت و حساب پس دادن و نيز شرکت آزادانه  در طرف يک دولت آزاد و به اصطالح. است
منافع مشروع بخصوصى را براى حفظ  مع الوصف، در سازمانھائى يک دولت باز مى تواند گران تمام شده و. دارد وجود

 امکان دارد ساير ارزشھاى ستايش انگيز اجتماعى از قبيل محفاظت از زندگى خلوص يا کارآئى داخل دولت قربانى کند و
بايد به نحو وسيعى دولتھاى باز و شفاف  دولتھاى آزاد. خصوصى افراد، امنيت ملى، و اجراى قانون را به خطر بياندازد

 ن دولتھا نيز در موقعيتھائى بخصوص تا اندازه اى مخفى کارى يادمکراتيک تري مع الوصف حتى بازترين و. باشند
 .محرمانه بودن فعاليت را براى ادامه درست کارکرد خود الزم مى دانند

) ١: (اساسى متمرکز کرده است متحده در جدال با روبرو شدن با اين منافع متضاد توجه خود را بر سه اصل اياالت
) ٢(به صورتى محسوس جمع آورى شده است؛ » مربوط به مردم مسائل«که در آن دسترسى به اسناد و مدارک ملى، 

بحث و حل و  مشورتى دولتى، از قبيل ميتينگھا و گردھمائى ھائى که در آن امور عمومى مورد دسترسى به سازمانھاى
ھند از قبيل زندانھاى مشورتى دولت را انجام مى د دسترسى به مکانھائى که امور عادى غير) ٣(فصل قرار مى گيرد؛ و 

  .بيمارستانھا، يا مدارس تحت نظر دولت،

 دسترسى به اسناد و مدارک :آزادى اطالعات

به اسناد و مدارک دولتى، پديده اى  با مفھوم حق مسلم قانونى براى دسترسى» آزادى اطالعات«اياالت متحده تجربه  در
آزادى  قانون فدرال ١٩۶٧آغاز شده، کنگره ايالت متحده در  ١٩۶٠اى تنھا از سالھ نسبتأ جديد است که عالقه مندى به آنھا

و علت آن پاسخ گوئى به اين احساس روز  تصويب کرد،) به آن اشاره مى شود FOIA که عمومأ به عنوان(اطالعات را 
رود تا  به کار مى عمأل به عنوان توجيھى براى نگاھدارى اطالعات و پنھان کردن آن افزون بود که از قوانين فدرال قبلى

وسيعى را بوجود آورد که طبق آن اطالعات رسمى  قانون آزادى اطالعات پايگاه. انگيزه اى مثبت براى آشکار کردن آنھا
 .اختيار ھمگان قرار گيرد براى رسيدگى عمومى بايد در



تحت اين قانون سازمانھاى فدرال  اند که و دادگاھھاى آمريکا به کرات تأکيد کرده» قصور«يک قاعده است، يعنى قاعده  اين
  .اطالعات با احساس ضرورت و جديت پاسخ دھند بايد به درخواستھاى شھروندان براى

استثناءھا، که تنھا مواردى است که قانون  اين. مورد را براى از افشاى اجبارى مستثنى مى کند ٩آزادى اطالعات  قانون
آيا  وضع شده اند که معيارھاى مستحکمى براى تعيين اين موضوع بوجود آوردند که اجازه ميدھد، بوضوح بدان منظور

ھنگامى که شھروندان براى دادخواھى به . کرد اطالعات بخصوصى را مى توان پوشيده نگاھداشت و يا بايد آنھا را آشکار
ميکند دادگاه  وارد مورد لزوم خوددارىاستناد به يکى از اين موارد استثناء از فاش کردن م دادگاه مى روند و سازمانى با
در عدم افشاى آن اطالعات اشتباه است، دستور افشاى  اگر دادگاه دريابد که عمل آن سازمان. بسرعت دست بکار مى شود

 .ممکن است آن سازمان را نيز جريمه کند آنھا را صادر مى کند و

است که مدتھا و بدون ھيچ  کار آن درخواست دسترسى به آن اطالعات رسمى. قانون بطرز وسيعى اعمال مى شود اين
عمومى بوجود آورد که از نظر قضائى قابليت اجرائى داشته و بتواند  لزومى از انظار عموم پنھان بوده و قصد دارد يک حق

ھدف از آن موارد نه گانه استثنائى . سازد ه اين کار ندارند خارجاطالعات را از دست آن مقامات احتمالى که تمايلى ب آن
اين  اجرائى است که ھمه حقوق را دربر گرفته، متعادل کرده و محفاظت مى کند؛ با ذکر شده در قانون، تھيه يک فرمول

 :اين موارد عبارتند از. ھمه بر کاملترين نوع افشاى مسئوالنه تأکيد دارد

 

 ربوط به دفاع ملى يا سياست خارجي؛اسرار امنيت ملى م •
 اطالعات منحصرا مربوط به مقررات و اعمال داخلى و پرسنلى يک سازمان؛ •
 اطالعاتى که افشاى آنھا بوضوح از طرف يک قانون فدرال ديگر منع شده؛ •
 اسرار تجارتى و اطالعات بازرگانى يا مالى که ارجحيت ويژه دارد يا محرمانه است؛ •
در اختيار کسى قرار بگيرد جز  نامه ھاى بين سازمانى يا داخل سازمانى که طبق قانون نبايد يادداشت ھا يا •

 است؛ سازمانى که از نظر قضائى مدعى سازمان اوليه
پرونده ھاى شخصى و پزشکى و پرونده ھاى مشابه که افشاى آنھا بوضوح شامل تعرض غير مجاز به زندگى  •

 خصوصى افراد مى شود؛
حد که انتظار ميرود ارائه آن پرونده ھاى  ا اطالعاتى که براى مقاصد انتظامى فراھم شده، اما تنھا تا آنپرونده ھا ي •

 در جريان کار انتظامى دخالت کند، شخص را از حق محاکمه عادالنه داورى انتظامى يا آن اطالعات بطور منطقى
مجاز به زندگى خصوصى افراد  تعرض غيربيطرفانه محروم کند، مى توان انتظار داشت که بطور منطقى شامل 

را فاش کند، در مورد اطالعات جمع آورى شده توسط مقامات  است، يا منطقا مى تواند ھويت يک منبع محرمانه
کند، قانون  يک بازجوئى جنائى يا سازمانى که به اطالعات مربوط به امنيت ملى رسيدگى مى انتظامى در جريان

محرمانه را که تکنيکھا و روشھاى  اطالعات جمع آورى شده توسط يک منبع آزادى اطالعات افشاى عمومى
و نيز ھنگاميکه خطوط راھنماى تحقيقات . فاش مى کند مستثنى مى سازد رسيدگى قوه انتظامى يا متھم کننده گان را

منطقا انتظار  انداخته يا يا دادرسى فاش مى شود در صورتيکه آن افشاگرى منطقا جريان قانون را بخطر انتظامى
 اندازد؛ ميرود که زندگى يا امنيت جانى ھر کسى را بخطر

 اطالعات مربوط به بازرسيھا و مقررات بانکھا و مؤسسات مالي؛ يا •
 اطالعات زمين شناسى و ژئوفيزيکى و اطالعات پايه اى از قبيل نقشه ھا در رابطه با چاھھا؛ •

 

متباين است، بقيه شامل اطالعاتى نسبتأ  وابستگيھاى سياست ھاى عمده وبعضى از اين استثناھا مستلزم متعادل ساختن 
گذارى و  سه حوزه اصلى از مباحثات اصلى سياست. قبيل محل چاھھا يا مقررات بانکھا مشخص و دقيقا قابل اطالق است از

امنيت ملى و دفاع،  بودن اطالعات مربوط به قابل طرح در اجراى قانون آزادى اطالعات مشتمل بوده اند بر استثنا
ارزشھاى  تنش بين ارزشھاى يک دولت باز و. استثناھاى مربوط به زندگى خصوصى افراد استثناھاى قواى انتظامى و

الکترونيکى مدرن، تقريبأ ھيچ کس در جامعه  بخصوص با ظھور اطالعات پايه اى. زندگى خصوصى بويژه بسيار حاد است
کامأل  بسيارى از حقايق درباره اشخاص، به داليل. رباره خودش را پنھان نگاھداردد معاصر نمى تواند بسيارى از حقايق



بنابراين اگر قرار . دولت نگاھدارى مى شوند مشروع بدست سازمانھاى دولتى مى رسند، و در مراکز اطالعاتى تحت کنترل
 ه شود که در حاليکه در عصرخصوصى افراد بعمل آيد بايد اين نکته تشخيص داد باشد ھيچ حفاظت منطقى از زندگى

افشاگرى کامأل از روى انتخاب است  حاضر پنھان کارى کامل غير ممکن است، وضع قوانينى که ضمانت مى کنند که اين
 را در جھت ايجاد حداقل مقدارى حفاظت براى زندگى خصوصى افراد طى خواھند امکان پذيرند و چنين قوانينى راه درازى

  .کرد

ھمه اياالت آمريکا قوانينى . است فدرال آزادى اطالعات افزوده مى شود قوانين مختلف آزادى اطالعات ايالتى آنچه به قانون
بسيارى  اين قوانين از ايالت تا ايالت ديگر متفاوتند،. ايالتى و دولت محلى است دارند که به منظور دسترسى عمومى به اسناد

وسيعى را براى دسترسى به اطالعات دولتى فراھم  فدرال دارند و زمينه از آنھا شباھت زيادى به قانون آزادى اطالعات
  .را ارائه داده اند کرده، و سپس ليست استثناءھا

. بحثھاى داغ ھمگانى بوده است ھاى قوانين آزادى اطالعات، در سطح ملى و محلى، براى مدتھاى طوالنى موضوع ھزينه
مثال خرجھائى از  –مبتنى بر اين قانون طبعا متوجه درخواست کننده است  تىقسمتى از ھزينه مستقيم يک درخواست اطالعا

قسمت مھمى از ھزينه غير مسقتيم  اگرچه. جستجو و ھزينه فتوکپى طبعا در جدولھاى يکنواخت سازمانھا مشخص شده قبيل
 بناميد که بطور ساده عبارت» نمخارج آزاد بود«داشته باشيد مى توانيد آنرا  مربوط به اين قانون چيزى است که اگر دوست

بدون شک آزادى اطالعات خرج دولت  .است از خرجى که توسط سازمان و بعنوان قسمتى از بودجه عملياتى جذب مى شود
بايد براى فھرست کردن، سازمان دادن، ذخيره کردن، و اصالح اطالعات و  را افزايش مى دھد، زيرا کارمندان دولت

آزادى اطالعات جواب دھد،  آوردن يک دستگاه اجرائى که سازمان را قادر سازد به خوبى در برابر تقاضاھاى بوجود
  .استخدام گردند

يک چيز است و قصد براى  اين موضوع را ياد گرفته اند که تبديل ارزشھاى آزادى اطالعات به قانون رسمى آمريکائيھا
دولت باز و آزاد ھمکارى داشته باشند، براى تسھيل دسترسى به اسناد  با روح تغيير فرھنگ دولت براى آنکه مقامات رسمى

در سالھاى پس از تصويب . ديگر کار کنند نه آنکه اين آزادى را از ارزش بياندازند و آنرا عقيم سازد يک چيز عمومى
د، چيزى که بايد در صورت آن بعنوان يک عنصر مزاحم برخورد کردن قانون آزادى اطالعات، بسيارى از سازمان ھا با

اند، و بنظر ميرسد که نسل جديدترى  ھر چند، رفتارھا و برخوردھا بتدريج تغيير کرده. فريب داد يا فرسوده کرد امکان آنرا
 .براى پذيرش مفھوم دسترسى آسان و گسترده به اسناد و عمومى را داراست از مقامات عمومى آمادگى خيلى بيشترى

حتى اگر مسئله . وابسته است ١٩٩٠فرھنگ تا حدى به تکنولوژى ھاى جديد کامپيوترى سالھاى تغيير جھت در  اين
 بوجود آورده که در آن مردم سراسر» فرھنگ اطالعاتي«بگذاريم، اينترنت يک  دسترسى به اطالعات دولتى را کامأل کنار

و تنھا کارى که در اين رابطه بايد انجام  نندجھان دارند با فزاينده اى به کسب سريع و ارزان يک شبکه وسيع عادت مى ک
 يک نسل کامل از مردم سراسر جھان ھم اکنون شروع. کامپيوترھاى خودشان است دھند يک جستجوى صرف اطالعاتى از

داند، چيزى که ھمانقدر آن را طبيعى مى داند  کرده که شاھد دسترسى آسان به اينترنت باشد و عمأل خود را سزاوار آن مى
دولت ھم  آزاد مردم به طور طبيعى بدان تمايل دارند که اين احساس استحقاق را به امور در کشورھاى. نفس کشيدن راکه 

طريق اينترنت به طرز روز افزونى به عنوان يکى از  فراھم ساختن امکان دسترسى آسان به اسناد دولتى از. گسترش دھند
را انتظار  بنابراين شھروندان نه تنھا آزادى اطالعات. ه مى شودآزاد و دموکرات مالحظ وظيفه ھاى اساسى يک دولت

کامپيوتر در اختيار آنھا قرار گيرد اين احساس و آگاھى روز  دارند، آنھا اکنون توقع دارند اين اطالعات آزاد از طريق
کرد، قانونى که تصريح  باز با تصويب قانون آزادى اطالعات الکترونيک راه خود را به قانون فدرال ١٩٩۶ افزون در سال

مى شود که به صورت الکترونيک نگھدارى مى شود و سازمانھاى  شامل اسنادى نيز» اسناد عمومي«مى کند که مفھوم 
  .سازد که دسترسى الکترونيک به اسناد آنھا را مجاز بدانند فدرال را ملزم مى

عمأل ھمه مشاغل و سازمانھا در بخش  وده ھا شده وخالل مدتى که اينترنت رشد کرده و بدين حد قسمتى از فرھنگ ت در
که شامل اطالعات مھم و فرصتھايى براى فعاليتھاى الکترونيکى است، به  خصوصى خود را در صفحات آن جار مى زنند

در سطح ملى و محلى، . کنند» پسند اينترنت«فشار مى آيد که در بازار الکترونيک به رقابت برخيزند و خود را  دولتھا
 اطالعات خود را در سطح اينترنت افزايش داده و به ھر طريقى اسناد دولتى را ازمانھاى محلى به طور فزاينده اى منابعس

در . است modem کامپيوتر و يک ارائه مى دھند که به راحتى در دسترس ھر شھروندى قرار مى گيرد که داراى يک
چون . مالى مطرح شده توسط قوانين آزادى اطالعات را حل کندعمده  نھايت اين کار ھمچنين ممکن است يکى از مسائل



کردن دسترسى آزاد به اطالعات  دولتى اغلب به صورت الکترونيک است، سازمانھا ممکن است دريابند که فراھم اطالعات
 نھا نرم افزارى رااز اينترنت استفاده مى کنند کار نسبتأ ساده اى است و ت کامپيوترى اسناد عمومى براى شھروندان عادى که

  .مى خواھد که آن اطالعات را به سھولت قابل شناسائى و بازيابى مى سازد

  دسترسى به جريان ھاى قابل تأمل دولتى

اطالق است، بلکه خود جريانات تصميم  بودن و شفافيت در دولت نه تنھا به اسناد و اطالعات کامپيوترى دولتى قابل باز
شود  اياالت متحده يک سنت قوى، که تا اندازه اى توسط خود قانون اساسى حفظ مى در. مى گيردگيرى دولتى را نيز دربر 

در دوران اخير . قانونگذارى را تضمين مى کند وجود دارد که حق دسترسى عموم به جريان محاکمات دادگاھھا و نھادھاى
گويند و دسترسى  مى» قوانين روز روشن«دم به آن قوانين فدارل و ايالتى تقويت شده که مر اين سنت با گذراندن يک سلسله

 .به جلسات سازمانھاى اجرائى و ادارى را نيز تضمين مى کند

حکم کرده است که  ١٩٨٠ويرجينيا در سال  عالى اياالت متحده در جريان پرونده روزنامه ھاى ريچموند عليه ايالت دادگاه
 قانون اساسى اياالت متحده شامل حق مردم به دسترسى به محاکمات جنائى نيز مى تضمين آزادى بيان در اصالحيه اول

بدانگونه که . زندگى آزاد اجتماعى است در قلب اين حق، شناسائى نقش حياتى دسترسى عموم به محاکمات جنائى در. شود
 در زمان]سابقه محاکمات علنى «اکثريت، دادگاه عالى نظر خود را توضيح داد  با بيان عقايد قاضى عالى برگر از طرف

حدى منعکس کننده اين پذيرش اجتماعى است که  و مدتھا قبل از پيدا شدن دانشمندان رفتار شناسى، تا[ مستعمرات در آمريکا
کلمات،  حتى بدون وجود آن کارشناسان براى بيان اين مفھوم بصورت. اجتماعى است محاکمات عمومى داراى ارزش واالى

محاکمات جنائى، روش ھاى اجراى عدالت بايد  جربه و مشاھده احساس مى کردند که، بخصوص در ادارهمردم در اثر ت
 اين حق شرکت در محاکمات جنائى» .مورد ھم جريان کار و ھم نتايج آن کسب کند حمايت خود را از پذيرش ھمگانى در

براستى داليل محکم و متقاعد کننده اى ھم  و. تتوسط بسيارى از دادگاھھاى آمريکا به محاکمات مدنى ھم گسترش يافته اس
که  ھمانطور. وجود دارد که حق دسترسى به محاکمات مدنى را توجيه و تأئيد مى کند از نظر تاريخى و ھم از نظر عملى

از اھميت «جريانات قضائى مدنى  يکباراظھار داشت دسترسى به Oliver Wendel Holms قاضى عالى قرن نوزدھم
) مدني(امر مطلوبى است که محاکمات ... ضامن اجراى صحيح عدالت است آگاھى ھمگانى«زيرا » وردار استبسزائى برخ
مردم ربط دارد، بلکه بدان جھت  چشم مردم انجام گيرد، نه بدان دليل که جدالھاى يک شھروند با ديگرى به عموم در برابر

 حساس کنند در برابر مردم مسئولند و ھر شھروند با چشم خودوقتى باشد که ا که حساسترين زمان براى مجريان عدالت بايد
  «.مشاھده کند که يک وظيفه اجتماعى به چه طريقى اجرا مى شود

که در اياالت متحده بطور  عصر تلويزيون، حق مردم براى شرکت در يک جريان قضائى با عملى تقويت شده است در
در حال حاضر . دوربين ھاى تلويزيون براى پوشش خبرى محاکمات است فزاينده اى فراگير مى شود و آن دادن اجازه به

راه داشته باشند و اين حق را  از قانون اساسى وجود ندارد که اجازه دھد دوربين ھاى تلويزيونى به دادگاه ھيچ حق ناشى
 يا مطابق مقررات دادگاه محلىبسيارى از دادگاھھا يا بنا بر قوانين ايالتى  دادگاھھاى آمريکا برسميت شناخته باشند، اما

حقيقت يک شبکه تلويزيونى کيبل آمريکائى  در. اکنون بطور مستمر اجازه مى دھند تلويزيون محاکمات را ضبط و پخش کند
اصلى  که محاکمات واقعى را ھر روز و ھر ساعت بعنوان بخشى از برنامه (Court TV) وجود دارد بنام تلويزيون دادگاه

ايالتى بيشتر داده مى شود تا در دادگاھھاى  در حال حاضر در آمريکا اين حق دسترسى در دادگاھھاى .خود پخش مى کند
  .فدرال

شوند يا جلسات دادگاه بطور زنده از  عالى اياالت متحده اجازه نميدھد دوربين ھاى تلويزيونى به سالن ھاى آن وارد دادگاه
 ت خود را بر روى نوار ضبط کرده و آنھا را در آغاز دوره بعدى از طريقمحاکما در سالھاى اخير دادگاه. راديو پخش شود

دادگاه عالى در مورد انتخابات رياست  در گسترش اين سنت درخالل محاکمات مھيج. آرشيو ملى در دسترس قرار داده است
نوار  برى اجازه داد يکعالقمندى شديد عمومى دادگاه عالى به وسائل ارتباط جمعى خ ، و در پاسخ به٢٠٠٠جمھورى سال 

صورت آمريکائى ھا توانستند تنھا چند دقيقه پس از  بدين. ضبط شده از تمامى محاکمه را بالفاصله پس از ختم آن پخش کنند
  .دقيقه طول کشيد ٩٠کنند که حدود  ختم آن به محاکمه گوش



معموأل آراء و نظريت قابل مالحظه  قضات ھمه دادگاھھائى که به دوربين يا ميکروفن اجازه ورود داده مى شود، به در
يابند  کنند تا مزاحمت دوربين ھا و ميکروفن ھا را به حداقل رسانده و اطمينان ارائه مى شود تا قواعد و مقرراتى را وضع

  .قرار نمى دھد که حضور آنھا اھميت حياتى تضمين يک محاکمه عادالنه را تحت تأثير

اين طبعأ . ھاى علنى وجود دارد متحده براى نھادھاى مقننه يک سنت ديرپا براى مشورتقانونگذارى در اياالت  در سطح
مع الوصف، بدنبال يک . صالحديد نھادھاى قانونگذارى واگذار شده است توسط اسناد قانون اساسى تضمين نشده، اما به

اخيرا . بروى عموم باز ھستند بيشتر جريانات قانونگذارى کنگره اياالت متحده و مجالس قانونگذارى ايالتى سنت قوى،
 C-Span در اياالت متحده شبکه ھاى. تلويزيون يک امر روزمره شده است پيگيرى جريانات نھادھاى قانونگذارى براى

قانونگذارى نھادھاى قانونگذارى ايالتى  وچکتر جرياناتمنظم فعاليت ھاى کنگره را پخش مى کنند، و در مقياسى ک بطور
  .نيز اکنون پخش مى شود

مديريت حقيقى مسائل عمومى بسيار حائز  پاسخ به اين آگاھى که جلسات سازمانھاى فدرال، ايالتى، و محلى اغلب در در
جلسات  خود نھادھاى قانونگذارى، دولت فدرال و بسيارى از دولتھاى ايالتى قوانين اھميت تر ھستند تا تصميم گيرى ھاى

 .ياد مى شود «قوانين روز روشن«علنى را تصويب کرده اند، که اغلب از آن بعنوان 

اين . کنگره تصويب شد توسط ١٩٧۶معروف است در » دولت در قانون روز روشن« علنى فدرال، که بنام  قانون جلسات
را بعنوان چيزى محسوب مى کند » جلسه«اين قانون . باز باشد ن مقرر مى دارد که جلسات سازمانى فدرال بروى عمومقانو

مقامات دولتى براى به  يعنى تأمالت حداقل تعداد مقرر شده –رسيده باشد و ھدف آن انجام کارى باشد  «حد نصاب«که به 
قانون حکم مى کند که از لحنى محکم و فراگير استفاده شود که  ناي. اجرا در آوردن يک اقدام رسمى از طرف سازمان

از آن اعالن مى کند که  مگر در چنين جلسات علنى، و پس» نمى برند يا ترتيب کار سازمان را نمى دھند بکار«مقامات 
  «.باز خواھد بود ھر قسمت از ھر جلسه ھر سازمانى بروى نظارت عموم«

که توسط قانون آزادى اطالعات وضع  ستثناھائى ھم وجود دارد که عمدتأ در دنباله آنھائى استکه انتظار مى رود ا ھمانطور
دفاع ملى يا سياست خارجى، مقررات داخل سازمانى، اسرار تجارتى،  شده و بدان منظور بوده که جلسات مربوط به

به ارتکاب جرمى متھم مى  ن فردىانتظامى، مقررات مؤسسات مالى، مسائل شخصى، و افشاءگريھائى که در آ تحقيقات
  .قرار دھد شود يا بطور رسمى محکوم مى شود را مورد استثناء

بين تأمالت رسمى حد  اينجا قانون. است» جلسه«روز روشن يا به اصطالح قانون اظھر من الشمس مفھوم  معيار قانون
م گرفته مى شود و مباحثات مقدماتى و غير واقعى در مورد عمو نصابى از مقامات در داخل سازمان که در آن تصميمات

کنگره، در پيش . گردد سياست گذارى که شرط طبيعى وغير قابل اجتناب اداره امور است، تفاوت قائل مى رسمى در مورد
نکته را تشخيص داد که امکان ندارد که فعاليتھاى ادارى  اين (meeting) «جلسه«نويس قانون روز روشن در تعريف 

ديدگاھھاى متفاوت را  جلسات غير رسمى و زمينه اى که مسائل را روشن مى کنند و. عموم انجام گيرد درانظاربطور کامل 
زيان رساندن به چنين مباحثاتى مانع رک گوئى در بين مقامات  .عيان مى سازند يک قسمتى از کار سازمان ھاى دولتى است

. مردم حاصل نمايد وب مى شود بدون آنکه سود مھمى براىبه عنوان زائده اى از اداره امور محس رسمى مى شود، و
ھنگامى قابليت اجرائى مى يابد که به حد نصاب اعضاء سازمان كه  بنابراين قانون اينجا به مصالحه اى مى رسد، و تنھا

  .کنند يا وظائف رسمى آنرا انجام مى دھند، برسد عمأل کار مى

متحده سيستمھاى تلويزيونى کيبل محلى معوأل  در سراسر اياالت. ن تقويت مى شودباز ھم تصوير قانونى به وسيله تلويزيو و
 پخش تصميم گيريھاى دولت محلى اختصاص مى دھند که از جمله مى توان جلساتى از يک يا دو کانال را بطور کامل به

 .ه را نام بردتعئين محدود قبيل نشستھاى دولتى در سطح شھر يا بخش، جلسات ھيئتھاى مدارس، و ھيئتھاى

 دسترسى به اماکن

قانونى حق دسترسى به اماکن  يک جامعه آزاد تا چه حدى شھروندان از جمله اعضاى وسائل ارتباط جمعى، بطور در
 عمومى از قبيل زندانھا يا مدارس دولتى را دارند؟

به ھيچ عنوان ھيچ دسترسى به شھروندان  پاسخ به مسئله دسترسى به اماکن دولتى آن است که به سادگى بگوئيم که يک



داشته باشد که  ھمه چيز گذشته اين اماکن جزو اموال دولتى است، و دولت بايد قدرت آنرا اماکن دولتى نداشته باشند، زيرا از
قوانين آمريکا رد شده است و جاى آن موادى است که از  گرچه اين نظريه توسط. کسى را به آن مکانھا راه دھد يا خير

بخصوص از قبيل  مکانھائى. قرار مى گيرد» قانون اماکن عمومي«اساسى اخذ شده که تحت عنوان  اول قانوناصالحيه 
تلقى مى شوند که متعلق به دولتند که به » اماکن عمومى سنتي» پارکھا، ميادين مھم عمومى، خيابانھا، و پياده روھا بعنوان

بطور مسالمت آميز حرف خود را  يعنى مکانھائى که مردم حق دارند در آنھا گرد آمده و. سپرده شده اند» امانت به«مردم 
 .برگزار نمايند بزنند و تا زمانيکه نظم برقرار است تظاھرات

گر بخصوصى، داده اند که مکانھاى دي فراتر از مکانھائى از قبيل پارکھا و ميادين عمومى، دادگاھھاى آمريکا تشخيص حتى
اماکن «جلسه، يا راھروھاى ساختمانھاى بزرگ عمومى نيز مى توانند جزو  از قبيل تاالرھاى عمومى، اتاقھاى تشکيل

شود يا فاش مى گردد گوش  محسوب شوند که در آن شخص حق دارد صحبت کند يا به آنچه که در آن گفته مى «عمومي
  .کند

آزادانه مناسب باشند بلکه بيشتر  محسوب نمى شوند که براى اظھار نظر» کن بازاما«بسيارى از سازمانھاى دولتى  اگرچه
 اينجا صحبت از فعاليتھاى مشورتى يا تصميم گيرى. روزانه دولت انجام مى شود سازمانھاى اجرائى ھستند که در آن کار

بلکه منظور ساير فعاليتھاى غير  ادارى، دولت نيست، يعنى دسترسى به جلسات عمومى از قبيل دادگاھھا يا جلسات مديريت
اين سازمانھا . شود فعاليتھائى که از طرف دولت در بيمارستانھا، مدارس يا زندانھا انجام مى شورائى دولت است از قبيل آن

سنتى شھروندان داراى يک حق شناخته شده قانونى براى  از نظر. محسوب نمى شوند» اماکن عمومي«بطور سنتى بعنوان 
براى مثال . مى دھند نيستند و دسترسى به آنھا مى تواند محدود به کسانى باشد که آنجا کارى انجام ين سازمانھاورود به ا

بيمارستانھا مى توانند ورود ھمه . مديران، و والدين را ممنوع کنند مدارس مى توانند ورود ھمه بجز دانش آموزان، معلمين،
ورود ھمه افراد بجز زندانيان،  زندانھا ممکن است. شرايط را منع کنندبيماران، پرسنل پزشکى، ومراجعين واجد  بجز

  .مقامات زندان، و وکال را ممنوع کنند

فشارھائى از طرف شھروندان از جمله  الوصف براى ھمه اين سازمانھا و بسيارى ديگر که بتوان تصور کرد مى تواند مع
 اعضاى. شايد انتقاد از آنچه که فاش مى شود وجود داشته باشد جھت نظارت و اعضاى وسائل ارتباط جمعى، براى دسترسى

زننده يا ساير ناھنجاريھائى که در داخل اين  جامعه يا وسائل ارتباط جمعى ممکن است بخواھند سوء استفاده، فساد، يا شرايط
بر سر اين  ردازند، بحثاز آنجائيکه ھزينه اين سازمانھا را ھمه مردم مى پ. گزارش کنند سازمانھا صورت مى گيرد را

حداقل در حال حاضر مى توان گفت که دادگاھھاى . يا نه است که آيا عموم مردم حق دارند بدانند در داخل آنھا چه مى گذرد
. آنھا قابل اطالق است ھيچ حق قانونى را براى دسترسى به اين اماکن به رسميت بشناسند که عمومأ به آمريکا مايل نبوده اند

اگر مؤسسات تا حدى حق دسترسى به . کنند اصل عدم تبعيض است ه که بعضى از دادگاھھا مايل بوده اند قبولاگرچه آنچ
در برابر وسائل ارتباط  اين مؤسسات نمى توانند –مثال از قبيل تورھاى دسته جمعى به زندانھا  –کنند  مردم اعطاء مى

به منظور مشاھده و جمع آورى اطالعات به آنجا بروند و نسبت  تنھائى و جمعى، يا در برابر شھروندانى که مى خواھند به
 .اين مؤسسات منتقدان بالقوه اى ھستند، تبعيض قائل شوند به کار

 ارزش عدم پنھان کاري

قسمتى از کارشان در پنھان کارى صورت  طول تاريخ ھمه دولت ھا ھمه جا و ھميشه ذاتأ بدان تمايل داشته اند که حداقل در
 بنابراين آن جامعه اى که مى خواھد. و غريزه طبيعى دولت نيز محسوب مى شود ين يک غريزه طبيعى انسانى استا. گيرد

که عمدأ بنفع عدم پنھان کارى عنوان شده اند  عدم پنھان کارى را بعنوان يک ارزش جدى بگيرد، بايد قواعدى را برقرار کند
کنترل سانسور، و  و ھدف آن مقابله با تمايل ذاتى دولتھا براى اعمال –منطقى بنظر نمى رسند  عناوينى که در نگاه اول –

  .پنھان کارى است

نظر فنى انقالبى است که پيدايش  عصر جديد ما با تحوالت نفس گيرى در ارتباط روبرو شده ايم که ھمانقدر از در
رکز، سازمان دادن، و رد کردن اطالعات وسيعى را در روشھاى جمع آورى، تم مطبوعات، تحوالتى که تغييرات فوق العاده

وجدان در ھمه ابعاد اين تحوالت  ملتى که خود را به يک فرھنگ باز متعھد ساخته است، از آزادى بيان و. مى دھد نويد
را به آزادى بيان، آزادى مطبوعات، آزادى دين، آزادى وابستگى، آزادى گرد  شگفت انگيز دفاع کرده و حفاظتھاى فراوانى

تنھا به مباحثات سياسى گسترش مى يابد،  اين آزاديھا نه. ئى، و آزادى تظاھرات ھمگانى صلح آميز اعطاء خواھد کردآ ھم



کرده و  تحقيقات ھنرى، علمى، دينى، و فلسفى را دربر مى گيرد که تخيل انسانى را فتح بلکه زمينه نامحدود رسيدگيھا و
يک ارزش واال گرامى دارد، نه تنھا زمينه وسيعى از  آن جامعه اى که مى خواھد عدم پنھان کارى را بعنوان. تحريك ميكنند

و کنکاش خود دولت را  افراد مجاز مى شمرد، بلکه يک قدم نيز فراتر رفته، و عمأل جريانھاى رسيدگى آزادى بيان را براى
در يک فرھنگ واقعأ باز قاعده طبيعى آن است که دولت کار  .عموم مردم قرار مى دھد در معرض آفتاب رسيدگى و تحقيق

گذارى، اجرائى، و  به عنوان يک امر عادى، جريانھاى قانون. پشت درھاى بسته انجام نمى دھد رسيدگى به مردم را
 .قضائى، بايد به روى ھمگان باز باشد

 براى مطالعه بيشتر
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 حفاظت از حقوق اقليتھا
 

Tinsley Yarbrough 

 

با رنگ پوستشان مورد  در اين رويا ھستم که چھار فرزند کوچک من يک روز در بين ملتى زندگى کنند که من«:نوشته
 «.مالک ذات شخصيتشان باشدقضاوت قرار نگيرند، بلکه 

 دکتر مارتين لوترکينگ -
 ١٩۶٣نطق در راھپيمائى واشنگتن ، اوت 

 

 دوين کننده گان قانون اساسى اياالت متحده، حل مسئله برده دارى را براىت
نسلھاى بعدى گذاشتند، و جنگ داخلى و بازسازى از جنگ تنھا درمانھاى 

. مدتى براى تبعيض نژادى بر عليه بردگان سابق و نسل آنان بود کوتاه
نينى را دادگاه عالى اياالت متحده قوا ١٩۵٠سالھاى ميانى دھه  اگرچه، تا

که تبعيض بر مبناى نژاد، رنگ، يا اصليت قومى افراد تحت  وضع کرده بود
قرار مى گرفت و عمأل ھمه انواع تبعيض نژادى دولتى  رسيدگى دقيق قضائى
کنگره نيز تبعيض نژادى عمومى و خصوصى در رأى  .را ممنوع ساخته بود

اى فدرال را اجتماعى، خانه سازى، و برنامه ھ گيرى، استخدام، اصالحات
  .ممنوع کرده بود

شديدترى قرار گيرد، در حاليکه کنگره نه  از آن نيز دادگاه عالى مقرر کرد که قوانين مبتنى بر جنسيت مورد موشکافى پس
را نيز  مختلف ممنوع کرده، بلکه ھمچنين رفتار و برخورد نامساوى بر مبناى معلوليت تنھا تبعيض جنسى را به عناوين

  .ه استممنوع ساخت

حوادث تاريخ آمريکا را تشکيل  بر سر توسعه مفھوم مساوات، قسمتى از دردناک ترين و مع الوصف عميق ترين مباحثات
ترين  اجتماعات، رفتار عادالنه با اقليتھا يکى از ريشه اى ترين و ناراحت کننده شايد به استثناى يک پارچه ترين. مى دھد

ھمه افراد خود را بطور مشابه مورد برخورد  ى نيست که از طريق آن يک جامعه بتواندھيچ راھ. مسئوليتھاى ھر ملت است
رسم کنند  دولتھا بطور منظم مجبورند خطوطى را در قوانين خود. خود را انجام داده باشد قرار دھد، و ھنوز وظائف قانونى

گروه کمتر يا بيشتر از فرد ديگرى در يک گروه ديگر  و مردم را به طبقات جدا تقسيم يا طبقه بندى کنند، و با اعضاء يک
براى رأى دادن يا  نرخھاى مالياتى که بر طبق سطح درآمد تنظيم مى شود و شرط حداقل سن. باشند رفتار مناسب داشته

اجتماعى  تا زمانى که اين مقررات در خدمت منافع قانونى و مھم .گواھى نامه رانندگى مثالھائى عادى از اين مقررات ھستند
  .آنھا اطاعت کنند طبقه بندى مشروع تلقى شده و بطور منطقى از شھروندان انتظار مى رود که از ھستند اين نوع

جنسيت، اعتقادات مذھبى، يا  سياست ھائى که بين گروھھاى مردم بر مبناى رنگ، اصليت ملى، زمينه قومى، برعکس،
 ھنگاميکه. ولتى که افراد منطقى آنرا مشروع مى دانند ذاتأ نامربوط استد عوامل مشابه تفاوت قائل مى شوند، با ھدفھاى

رفتارھا بر مبناى خصوصيتھاى تولد يا ساير  دولتھا با بعضى از مردم رفتار کمتر مطلوبى دارند که با افراد ديگر و اين
مى کند که آنھا  ، يا مشکالتى ايجادارتباط کمى با منافعى دارند که بايد عايد شھروندان شود مالحظاتى است که بنظر ميرسد

مقامات مسئول صرفأ بر مبناى تعصب و رفتارھاى کليشه اى  بايد تحمل کنند اين سوء ظن برانگيخته مى شود که نکند رفتار
  .افراد است تا تعقيب روشن اھداف عمومى قانونى درباره ارزش و رفتار

ناعادالنه تلقى شده و بنابراين محکوم مى  طبقه بندى گروھى به عنوانفراتر از اين اصول، درجه اى که برمبناى آن  اگرچه
از جمعيت  ھنگاميکه گروھھاى مورد نظر تعداد کمى. رفتارھاى غالب اجتماعى بستگى دارد گردد، به گونه اى گسترده به



را عجيب و فاقد متفاوت ھستند که ديگران آنھا  جامعه را شامل مى شوند و داراى خصوصيات فيزيکى يا روش زندگى
اعمال مذھبى  طوالنى از طرف دولت بر پيشانى آنھا مھر عدم قابليت زده شده، يا باورھا و جذابيت مى يابند، براى مدتھاى

اجتماعى براى تغيير قدرتمند بوده و راه جذب شدن کامل اين  يا سياسى غير فراگير را قبول دارند يا اجرا مى کنند، مقاومت
  .تماع غير قابل عبور به نظر مى رسداج گروھھا در داخل

قانون احترام کمى داشته يا اصال آنرا  رفتار با اقليتھا و ساير گروھھا منحصر به رژيمھاى خودکامه نيست که نسبت به سوء
مجبور  انگليسى ھا با وجود سنت ديرپاى خود در تعھد به اصول دموکراسى و عدالت ١٩۶٠در سالھاى . رعايت نمى کنند

وانگھى مبارزه تاريخى بر عليه برده دارى . کنند در رفتار خود نسبت به جمعيتھاى غير سفيدپوست مھاجر تغيير ايجاد شدند
  .عميق ترين تحوالت قضائى و اجتماعى در تجربه آمريکا بوده است و پيامدھاى آن، مسلمأ جزو

گروھھاى محروم پايان دھد، آن  ژادى يا سايرھنگامى که يک ملت تصميم مى گيرد به تبعيض بر عليه اقليت ھاى ن حتى
آيا سياستھاى ضد تبعيض نژادى تنھا مقامات دولتى . مظالم وارده حل شود موقع بايد مسائل مربوط به طريقه مناسب جبران

برابريھاى گيرد؟ يا آنکه الزم است که اثرات نا متعھد مى سازد؟ يا آنکه اين سياستھا بايد افراد و سازمانھا را نيز دربر را
ھستند يا ارتقاء  طريق رفتار ترجيحى نسبت به اعضاى گروھھاى محروم ھنگاميکه به دنبال کار گذشته جبران شود؟ مثال از

خالصه آيا نابرابريھاى گذشته امتيازاتى را در آينده باعث مى  به طور. شغل، پذيرش دانشگاھى يا ساير منافع مطرح است
تبعيض قرار گرفته اند يا به ھمه  ين امتيازات محدود به کسانى باشد که عمأل در گذشته مورداست آيا بايد ا شود؟ اگر چنين

 اعضاى يک گروه بخصوص گسترش مى يابد؟

 يک توھين به جامعه آزاد :تبعيض نژادي

ھاى اقليتھا و ساير گروھ متحده عمأل در طول تاريخ خود مجبور بوده براى حل مسائل مختلف که بر سرنوشت اياالت
 سئواالتى از مبارزه دردناک با برده دارى و بقاياى آن گرفته تا –گردد  محروم تأثير داشته، با اين نوع سواالت رو در رو

ھايى در جھت تعيين و تضمين  گسترش ملى اصول برابرى جنسى و ساير صورتھاى ديگر تبعيض غير نژادى، تا کوشش
علول، تا کوششھاى اخير که جھت گيريھاى جنسى و ساير حقوقھاى مربوط م يک زمينه رقابتى مساوى براى آمريکائى ھاى

 .زندگى خصوصى تحت حفاظتھاى قانونى را دربر مى گيرد به

نظريه است که بعضى از انواع تبعيض نسبت  اول اين. زمينه اساسى ديگر بر ھر کدام از اين جنبشھا تأثير داشته اند چندين
اين  خود خطاب به ملت، ١٩۶٣پرزيدنت جان اف کندى در نطق . توھين محسوب مى شوند به مفھوم يک جامعه باز و آزاد،

مبنى بر عدم جداسازى نژادى در دانشگاه آالباما  اين نطق به دنبال دستور دادگاه. اصل را با فصاحت مورد بررسى قرار داد
اميدوارم ھر «: داشت آن شب رئيس جمھور اظھار. جدائى طلب آالباما، جرج واالس ايراد شده است در پى مخالفت فرماندار

و وجدان خود را در اين باره و درباره حوادث مربوط به آن  آمريکائى بدون توجه به محل زندگى خود لحظه اى مکث کند
اصول اساسى تشکيل  .ھاى اجتماعى تشکيل شد کشور توسط مردان برخواسته از بسيارى از ملل و زمينه اين. بررسى کند

ھنگاميکه حقوق يکى از آنھا مورد تھديد قرار مى گيرد حقوق ھمه  اين کشور آن بود که ھمه انسانھا مساوى خلق شده اند و
 .يابد نقصان مى

ر اصلى جنبش از تعبي تابستان، مارتين لوترکينگ، برجسته ترين رھبر حقوق مدنى عصر خود، نوع ديگرى بعدأ در آن
نطقه اوج راھپيمائى حقوق مدنى آن سال در واشنگتن بود بيان  که» من در اين رويا ھستم«تساوى نژادى را در نطق خود 

پايان » اعالميه رھاسازي«كه  نفر در برابر بناى يادبود پرزيدنت آبراھام لينکلن، ٢٠٠/٠٠٠صحبت در مقابل  ھنگام. داشت
عدالتى اجتماع را که در آن سياست عمومى و اعمال خصوصى بر مبناى  ، دکتر کينگ بىبرده دارى را امضاء کرده بود

رؤيا ھستم که چھار فرزند کوچک  من در اين«: او اظھار داشت. کليشه اى درباره ارزش انسانى است تقبيح کرد تصورات
شخصيت خود مورد قضاوت قرار  مبناى رنگ پوست خود بلكه بر اساس ذات من روزى در بين ملتى زندگى کنند که نه بر

  «.گيرند

تعقيب منافع شخصى  آنکه جنبشھاى حفاظت از اقليتھا و ساير گروھھاى محروم از طريق مالحظات عملى سرانجام
اجتماع اجازه داشته شود که بر عليه يك طبقه مردم تبعيض قائل  اگر به يک. برانگيخته شده و مورد حمايت قرار گرفته است

شھروندان ممکن است اين نکته  وجود دارد که آن اجتماع را از اعمال ساير تعصبات باز دارد؟ بسيارى از ىشود چه عامل



 نژاد، دين، اصليت قومى، يا رفتارھا يا جھت گيريھاى ناھنجار مى تواند به را تشخيص دھند که تبعيض بر عليه اعضاء يک
 .حمالتى به ساير گروھھا منجر شود

 مبارزه بر عليه برده داري

را که ملت ديگر تحمل نخواھد کرد  متحده پس از تحت تأثير قرار گرفتن از اين نگرانيھا، بتدريج انواع تبعيضات اياالت
قانونگذارى، و اجرائى و نيز دادگاه افکار عمومى مورد تھاجم قرار داده  گسترش داده و آنھا را در حوضه ھاى قضائى،

ھنگاميکه ملت آمريکا . بوده است ه برده دارى و اثرات آن فرسوده کننده ترين و طوالنى ترين مبارزاتتبعيض علي .است
 ١٩۶٧که درسال  Thurgood Marshall جشن گرفت ١٩٨٠در سالھاى  دويستمين سالگرد تصويب قانون اساسى خود را

داشت که اعضاى نژاد او دالئل  ه شده بود، اظھارسياھپوستى که براى خدمت در دادگاه عالى برگزيد و تنھا به عنوان اولين
مارشال اظھار داشت که بجاى آن سياه پوستان بايد ستايش خود را . يابند کمى براى ستودن تصويب قانون اساسى اصلى مى

 و دوران سازندگى بر برده دارى اصالحيه ھاى سيزدھم، چھاردھم، و پانزدھم قانون اساسى، تحريمھاى جنگ داخلى براى
 .ملى حفظ کنند و تبعيض در رأى دادن و ساير حوزه ھاى زندگى

مقرر کرده بود  ١٧٨٧اصلى  مى توان ثابت کرد که قاضى مارشال در بسيارى از موارد حق داشت، قانون اساسى با دليل
لى ھر برده به وکالى آن در مجلس نمايندگان يعنى مجلس سفالى کنگره م که در تأمين جمعيت ھر ايالت و بنابراين تعداد

بود که تصويب ھر اصالحيه يا  قانون اساسى ھمچنين ماده اى را اضافه کرده. سه پنجم يک نفر سرشمارى مى شود عنوان
ممنوع مى ساخت و برگشت بردگان فرارى را به برده  ١٨٠٨تا سال  قانونى را راجع به محدوديت وارد کردن برده گان

برده دارى بر طبق قانون ممنوع  که فرار کرده بوند به ايالتھائى گريخته بودند که مى کرد، حتى اگر آنھائى داران تضمين
 Dred که بر سر برده دارى و مسائل آن در گرفت، دادگاه عالى در پرونده از آن گذشته در آستانه جنگ خونين داخلى. بود

Scott عليه SandFord (١٨۵٧) شھروندان اياالت متحده نيستند، و به  ،اعالم کرد که سياه پوستان، چه آزاد و چه برده
  .براى شھروندان تضمين کرده برخوردار نمى باشند ھمين طريق از حقوقى که قانون اساسى

اياالت آنرا تصويب کردند که در  از جنگ داخلى، کنگره يک سرى از اصالحيه ھائى را بر قانون اساسى گذراند و بعد
پرزيدنت لينکلن در » اعالميه رھاسازي«آزاد شده درخالل جنگ توسط  ردگانجھت تضمين حقوق کامل شھروندى براى ب

ھيچ ايالتى «: دارد که تصويب شد، اعالم مى ١٨۶٨ماده اصلى اصالحيه چھاردھم قانون اساسى که در سال  .بود ١٨۶٣
کاھش امتيازات يا مصونيتھاى شھروندان اياالت متحده است و نيز  ھيچ قانونى را تصويب يا اجراء نمى کند که ھدف از آن

کرد، و نيز ھيچ شخصى را در  ھيچ فردى را بدون طى مراحل قانونى از زندگى، آزادى، يا مال محروم نخواھد ھيچ ايالتى
  «.قوانين محروم نخواھد کرد حوزه قضائى خود از برخوردار شدن مساوى از حفاظت

براى تبعيض بر عليه اقليتھا در اياالت  ليه اين اصالحيه ھاى دوره بازسازى تنھا پايانى ناکامل و موقتو اجراى او تصويب
مدنى مھم  قانونى خود براى به اجراء درآوردن مواد اصالحيه ھا، تعدادى از قوانين حقوق کنگره بر طبق قدرت. متحده بود

نژادى را در وسائل نقليه عمومى، ھتلھا، و تأترھا  زى يا تبعيضجداسا ١٨٧۵براى مثال قانون حقوق مدنى . را تصويب کرد
مدارس واشنگتن  خود کنگره که اصالحيه چھاردھم را تصويب کرده بود جداسازى نژادى را در اما حتى. قدغن مى ساخت

و  ١٨٧٠ى و ھيجان ملى براى بازسازى در طى سالھا از آن گذشته بتدريج که شور. دى سى يعنى پايتخت مجاز مى شمرد
تعبير يا رد  بندرت اين قوانين حقوق مدنى مصوبه کنگره را بعنوان مغايرت با قانون اساسى فرو نشست، دادگاه عالى ١٨٨٠

 .کرده بود

 پيدايش و محو قوانين جدائى نژادي

، (١٨٩۶) Fergusonبر عليه Plessy در پرونده. عالى دوران پس از بازسازى نيز بر قوانين جدائى مھر تأئيد زد دادگاه
 جدائى نژادى در واگنھاى راه آھن و ساير مکانھاى عمومى و خصوصى را تا دادگاه عالى اختيار اياالت به برقرارى

به اين نتيجه رسيد که قوانين جداسازى  اکثريت اعضاى دادگاه. بود مجاز مى شمرد» مساوي«زمانيکه تسھيالت ارائه شده 
اعمال نمى  يکسان تحت تأثير قرار مى داد و ھيچ حقارتى نسبت به ھيچ کدام از نژادھا هنژادى سياھان و سفيد پوستان را ب

قوانينى براى افزايش آرامش و نظم عمومى ضرورى  يک ايالت نيز مى توانست بطور منطقى تصميم بگيرد که چنين. کرد
  .ھستند



. کنتاکى بود با اين امر مخالف بود ابق از ايالتکه يک برده دار س John Marshall Harlan يک نفر قاضى عالى بنام تنھا
قرار  قوانين جدائى نژادى اکثريت سفيد و بردگان سابق را بطور مساوى مورد رفتار ھارلن اين تصور اکثريت دادگاه را که

ررنگى قانون اساسى ما کو«دوران بازسازى،  مى داد مورد تمسخر قرار داد و اظھار داشت که بنظر او طبق اصالحيه ھاى
 بر طبق حقوق مدنى ھمه شھروندان در مقابل قانون. مى شناسد و نه تحمل مى کند دارد و نه طبقاتى را بين شھروندان

 «.برابرند
اياالت در نگاھدارى سياھان در يک وضعيت شبه برده  ھارلن پيش بينى کرد که ھمدستى دادگاه عالى در اجازه دادن به

 «.Dred Scott ک خواھد بود که تصميمات اين نھاد در پروندهھمانقدر مھل به مرور زمان«دارى 

پس از صورتھاى رسوا کننده اى از  قانون مملکت بود و تنھا» جدا اما مساوي«، وضعيت Plessy مدت نيم قرن پس از به
 تقاد آميزترى، دادگاه عالى نگاه ان١٩۴٠و  ١٩٣٠اگرچه در دھه . روبرو مى شد تبعيض نژادى گاھى در دادگاھھا با شکست

اياالت متحده بر عليه محصوالت شرکت  در پرونده. بر قوانين جدائى نژادى و ساير فورمھاى تبعيض نژادى انداخت
در قوانينى که بالقوه مى بايستى ھدف  Harlan Fiske Stone عالى تبصره معروف چھارم قاضى) ١٩٣٨(کارولين 

را » منزوى ساختن اقليت ھا تعصب بر عليه جداسازى و«دانست که  قضائى قرار گيرد، از جمله آنھايى را بررسى دقيق
را در تأئيد مصوبه ھاى دوران جنگ دوم جھانى بر عليه آمريکائيان  اگرچه دادگاه عالى ضرورتھاى نظامى. شامل مى شوند

اى قانونى ھمه محدوديتھ» تصويب اکثريت دادگاه را براى Hugo L. Black االصل ضرورى دانست قاضى عالى ژاپنى
دادگاه در برجسته . مورد تأکيد قرار داد» سوء ظن قرار مى گيرند که حقوق مدنى يک گروه نژادى را که بالفاصله مورد

 Sweatt پرونده. داد دوران خود بتدريج جداسازى در سطوح عالى و تخصصى آموزشى را مورد ھجوم قرار ترين احکام
قانون جديد دانشکده حقوق ايالتى براى سياھان پائين تر و ناقص  ه رسيد که يکنه فقط به اين نتيج (١٩۵٠) Painter عليه

بلکه ھمچنين مقرر ساخت که در  بود که براى دانشکده حقوق تمامأ سفيد دانشگاه تگزاس در نظر گرفته شده، تر از آنھائى
 ھستند، دادگاھھاى محاکماتى بايد عواملنژادى جدا شده داراى تسھيالت مساوى  تأمين اين مطلب که آيا دانشکده ھاى از نظر

که عمأل قابل سنجش نيستند ) يا دانشکده از قبيل شھرت مدرسه(کيفيتھائى «غير ملموس و نيز ملموس را به حساب بياورند 
 «.شوند اما باعث پيشرفت در دانشکده حقوق مى

 Thurgood Marshallپرونده،  قدرت از برخورد تند دادگاه و تعبير آن از دکترين جدا اما مساوى در اين بدنبال احساس
و ساير وکالى حقوق مدنى بدين نتيجه رسيدند که  (NAACP) رنگين پوستان يکى از حقوقدانان اتحاديه ملى براى پيشرفت

جداسازى شده مى تواند مساوى باشد  ر آن که تسھيالتبراى به مبارزه طلبيدن خود اين دکترين، بخصوص اين تصو زمان
 Earl قاضى کل. اين نقطه نظر را پذيرفت ١٩۵۴مه  ١٧فراوان، دادگاه عالى در  بدنبال طرح دعاوى. فرا نرسيده است

Warren رح يکپارچه دادگاه تصميم خود را بدين ش در محاکمه براون عليه ھيئت آموزشى و پرونده ھاى متعاقب آن با رأى
قانون جداسازى نژادى در آنھا صورت مى گيرد در کودکان اقليت سياه پوست  اعالم کرد که حضور در مدارسى که طبق

بنابراين تعليم در اين . قرار مى دھد ايجاد عقده حقارت شده و به نحو زننده اى قابليت يادگيرى آنھا را تحت تأثير باعث
را تضمين مى کند ھمخوانى » حفاظت مساوي«ررات اصالحيه چھاردھم که مق مدارس ھرگز نمى تواند مساوى بوده و با

سال بعد قاضى عالى وارن دادگاھھاى  ،٢در يک حکم ديگر که آن نيز به اتفاق آراء صادر شد يعنى حکم براون . باشد داشته
را در مدارس عمومى  قوانين مربوط به محو جدائى نژادى» سرعت عمدى تمام با«پائين تر و مدارس را موظف ساخت که 

 .کنند دنبال

در بسيارى از زمينه  ، دادگاه عالى و دادگاھھاى پائين تر به جدائى نژادى١٩۶٩قاضى عالى وارن در  قبل از بازنشستگى
. ايالتى ويرجينيا که ازدواج بين نژادھاى مختلف را ممنوع مى ساخت ھاى زندگى ملى نيز ھجوم برده بودند از جمله قانون

اختيارات ترميمى  دادگاه عالى (١٩٨۶) William H. Rehnquist و) ١٩۶٩-٨۶(قضات عالى وارن برگر  استتحت ري
قائل شده از جمله احکام دادگاه مربوط به سوار کردن دانش  وسيعى را براى قضات در پرونده ھاى جداسازى نژادى مدارس

جداسازى رسمى و  گرچه قضاوت خط مشخصى بينا. سھيمه ھائى براى دانش آموزان و کارمندان آموزان و، اعمال
رسم کرده اند، اين نکته را خاطر نشان ) جداگانه ناشى مى شود که تنھا ناشى از خصوصيات خانه سازى(جداسازى بالفعل 

دادگاھھاى محاکماتى دستور  ھمچنين اکثريت اين قضات به. صورت اخير از نظر قانون اساسى ممنوع نيست ساخته اند که
سيستم مدارس دوگانه به يک سيستم واحد انجام شد احکام عدم جداسازى خود  اند ھنگاميکه اجابت کافى در مورد تبديلداده 
اصالحيه چھاردھم را به سياستھائى  «حفاظت مساوي«سرانجام آنکه دادگاه عالى ھمچنين دامنه تضمين . حذف کنند را

  .ه صرفا داراى يک اثر نابرابر نژادى باشندھستند، نه آنک محدود کرده که داراى ذات تبعيض آميز



نژادى است، کاخ سفيد و کنگره نيز حفاظت  حاليکه سيستم دادگاھى اياالت متحده از طرق بسيارى پيشگام تأمين برابرى در
س و پلي پس از تنفر ملى در مورد برخوردھاى خشونت آميز بين. ھا بوجود آورده اند ھاى قابل توجھى بر عليه اين تبعيض

قوانين حقوق مدنى گسترده اى را پيشنھاد کرد که بدنبال  راه پيمايان حقوق مدنى در بيرمنگھام آالباما، ھيئت اجرائى کنتاکى
قانون آزادى . شد ، توسط پرزيدنت ليندون بى جانسون به کنگره تسليم١٩۶٣جان اف کندى در سال  سوء قصد به پرزيدنت

براى تجارت بين اياالت و به اجرا در آوردن مواد  نگره در مورد وضع مقرراتکه بنا به اختيار ک ١٩۶۴ھاى مدنى 
ساير برنامه  رسيد، تبعيض نژادى و ساير انواع تبعيض را در مکان ھاى عمومى، استخدام و اصالحيه چھاردھم به تصويب

قانون از ھر حکم دادگاه  بکارگيرى آخرين ماده اين .ھائى که از طرف دولت فدرال تأمين مالى مى شدند ممنوع ساخت
  .جداسازى مدارس عمومى سرعت بيشترى بخشيد ديگرى به پايان دادن

که آزمايش  حق رأى را تصويب کرد ١٩۶۵حق رأى راه پيمايان آالباما، کنگره ابتدا قانون  بدنبال پيدايش خشونت بر عليه
تبعيض در ثبت نام رأى دھندگان بودند ممنوع مى  تاريخچه سواد و ساير آزمايشات رأى دھندگان را در اياالتى که داراى

وضع . را كسب كنند مقامات فدرال» گواھى قبلي«مى ساخت قبل از تصويب قوانين جديد انتخاباتى،  ساخت و آنھا را موظف
ھاى  سياھپوست در اياالت جنوبى و کاھش متقابل استفاده از جذبه منجر به افزايش عظيم تعداد شرکت کنندگان ١٩۶۵قانون 

کنگره حرکت خود  ١٩۶٨ از آن گذشته از طريق قانون خانه سازى عادالنه مصوب. در حوزه ھاى سياسى شد نژاد پرستانه
 .کرد را به سوى حذف تبعيض در بيشتر معامالت خانه سازى آغاز

 حقوق ھمه اقليتھا

با سرخپوستان به ھمان اندازه قابل تأسف  تاريخچه رفتار اين ملت. سياھان تنھا ھدف تبعيض در اياالت متحده نبوده اند البته
پشتيبانى  کنگره و دادگاھھا از گسترش نواحى غربى به قيمت حقوق مالکيت سرخپوستان بوده است، براى سالھاى متمادى

و زندگى فقيرانه در مناطق مخصوص به خود منزوى  ھا را اغلب در شرايطميکردند و زمينھاى آنھا را مصادره کرده و آن
 .مى ساختند

گروھھاى حقوق مدنى  ١٩۶٠آغاز دھه  از آن گذشته از. سرخپوستان نيز سرانجام داراى حق شھروندى و حق رأى شدند اما
الکيت زمين از جمله حفاظت از در رابطه با حقوق شکار، ماھيگيرى، و م سرخپوستان بسيج شده و پيروزيھاى مھمى را

دادگاه عالى از گسترش حفاظت  ،١٩٩٠گرچه در يک پرونده مھم در . ھا و ساير مکانھاى مقدس خود بدست آورند قبرستان
از يك نوع کاکتوس استفاده ميکردند خوددارى کرد و اعالم داشت که  واقعى نسبت به مراسم عبادى بعضى از قبائل که

مربوط به مواد مخدر ھماھنگى  با قوانين جزائى که از نظر مذھبى بيطرف است، از جمله مقرراتمذھبى بايستى  اعمال
 .داشته باشند

در جريان جذب ) مرکزى و جنوبى است يا کسانى که اصل آنھا از آمريکاى(» آمريکائي –اسپانيائى «ھاى گوناگون  جمعيت
موانع زبانى و نگرانى ھاى ملى در مورد مھاجرت غير . ندمشابه بوده ا شدن به زندگى آمريکائى نيز داراى مشکالت

مورد تبعيض قرار داده،  بخصوص از جانب مکزيک، اين افراد را در جريان استخدام، يافتن مسکن و آموزش قانونى،
ز، مانند خواسته انگليسى را زبان رسمى کشور قرار دھد، اما آنھا ني وانگھى اسپانيائى ھدف اصلى تھاجم جنبشى بوده که مى

دادگاه عالى سياست تگزاس را که  ١٩٨٢ در. گروھھاى اقليت اياالت متحده در سالھاى اخير پيشرفت ھائى داشته اند ساير
 غير قانونى را از آموزش رايگان در مدارس عمومى محروم مى ساخت باطل اعالم کودکان فاقد مدرک خانواده ھاى مھاجر
 .ه کودک تأکيد نمودکرد و بر اھميت آموزش بر پرورش آيند

مانند بسيارى از کشورھا از نظر سنتى بر  آمريكا نيز در حاليكه از نظر تعداد جمعيت كشور اقليت محسوب نمى شوند، زنان
اياالت  قبل از تصويب اصالحيه نوزدھم قانون اساسى. انواع محدوديت ھائى بودند مبناى تصورات مربوط به جنسيت دچار

تعدادى از تصميمات اوليه، . زنان تأئيد مى کردند ھا مرتبا قوانين ايالتى را در مورد منع حق رأىدادگاھ ١٩٢٠متحده در 
در  .از ورود به مشاغل قضائى، پزشکى و بعضى حرفه ھاى خاص ديگر را تاييد مى کرد قوانين مربوط به منع زنان

زنان را از حضور در ھيئت منصفه منع مى کرد  دادگاه عالى يک قانون فلوريدا را که ١٩۶١حقيقت تا زمانى دراز يعنى 
منافع و تحميل  اگرچه جنسيت، بعنوان پايه اى براى توزيع. اظھار تمايل کنند، تأئيد مى کرد مگر آنکه خود صريحا بدين کار

ماتيک سياھپوستان، زنان نيز بمدت طوالنى و بطور سيست مانند. بارھاى دولت، چندان نامربوط تر از نژاد بنظر نمى رسد
 .بودند و بنابراين فرصت اعمال کنترل بر سرنوشت خود را نداشتند از جريانات سياسى خارج



  بر مبناى اين مالحظات، کنگره جنسيت را نيز از جمله انواع صورتھاى تبعيض در استخدام قرار داد که
مدارس را در صورتى که  ١٩٧٢ عنوان نھم اصالحيه ھاى آموزشى. قرار مى گرفت ١٩۶۴پوشش قانون حقوق مدنى  تحت

 تحت فشار سازمان ملى زنان. کمک ھاى مالى فدرال محروم ساخت عليه زنان دانش آموز تبعيض روا دارند از دريافت
(NOW) حقوق مساوى گروھھا در ھمان سال، کنگره به قانونگذاران ايالتى پيشنھاد کرد که اصالحيه و ساير (ERA)  را
تصويب » ھر ايالتى بدليل جنسيت نبايد انکار يا محدود گردد حقوق توسط اياالت متحده يامطابق قانون تساوى «بصورت 

تعداد مقرر اياالت بگذرد  نتوانست از تصويب ERE سرانجام. مورد نيروھاى اجرائى با کنگره مشورت کنند کنند و نيز در
دادگاه عالى يک  ١٩٧١اگرچه در . کرده استاز حيث جنسيت خوددارى  و دادگاه عالى عمومأ از مساوى دانستن طبقه بندى

چند سال بعد اکثريت اعضاء  براى اولين بار رد کرد و» حفاظت مساوي«بر مبناى جنسيت را بر مبناى زمينه  قانون تبعيض
بوط مى کنند و تنھا ھنگامى تأئيد مى شوند که عمأل مر» ايجاد شبھه«جنسيت  دادگاه عالى تصميم گرفتند که قوانين بر مبناى

در  ١٩٧٣انگيز سقط جنين که در سال  از آنجائيکه تنھا زنان مى توانند حامله شوند حق بحث. منافع مھم دولت باشند به
 شناخته شد نيز توسط بسيارى از زنان يک زمينه حفاظتى براى تبعيض بر مبناى به رسميت Wade بر عليه Roe پرونده

  .جنسيت و نيز يک تضمين براى زندگى خصوصى افراد شناخته مى شود

ممنوع کند يا حق رضايت افراد بالغ  متحده معموأل تمايلى نداشته که تبعيض بر مبناى جھت گيرى تمايالت جنسى را اياالت
 اياالت رجحان جنسى را تعدادى از شھرھا، بخشھا، و. گرايانه به رسميت بشناسد را در وارد شدن به روابط جنسى ھمجنس

. ازدواج مردان ھم جنس باز را به رسميت شناخته اند از جمله انواع طبقه بندى قرار داده و معدودى تا آنجا پيش رفته اند که
را که ھمه  سه دادگاه عالى يک اصالحيه قانون اساسى ايالتى –اکثريت شش  (١٩٩۶) Evans عليه Romer در محاکمه

جنسى را ممنوع مى ساخت را بر مبناى محافظت  ه مربوط به محافظت اشخاص بر مبناى ترجيحاتمقررات فعلى و آيند
مورد  اگرچه دادگاه عالى از اعالم ھمجنس بازان به عنوان يک طبقه بخصوص. ساخت مساوى در برابر قانون باطل

جنس بازان به يک وضعيت مربوط منتسب کردن ھم حفاظت خوددارى کرد، اما اين اصالحيه را بعنوان منظور ايالت براى
  .کرد به شھروندان درجه دوم محکوم

قانونى از نظر قانون  يعنى وضعيت قضائى يک مھاجر غير –دادگاه عالى برگر اعالم کرد که بيگانگى  ١٩٧١در سال 
غير شھروندان را  تفاوت قائل شدن بين شھروندان اياالت متحده و اساسى مورد ترديد است و قول داد که قوانين مربوط به

عمومى را تنھا نصيب شھروندان  تصميمات بعدى آن تعدادى از قوانينى را که منافع. دقيق قضائى قرار دھد تحت بررسى
اين نکته را روشن کردند که مصوبه ھاى فدرال که بين شھروندان و  در ھمان زمان قضات عالى. مى کردند باطل ساخت

تا آنھائيکه از طرف اياالت تصويب  ميشوند بايد داراى خاصيت تمکين خيلى بيشترى باشند مقيم آمريکا تفاوت قائل بيگانگان
موضوع کلى رفتار مساوى با شھروندان و غير شھروندان را به رسميت  آنھا ھمچنين يک استثناء نسبت به. مى شوند
 .مى کرد تأئيد کردند نحصرتعدادى از مقررات را که استخدام در بخش عمومى را تنھا به شھروندان م شناخته و

مربوطه، دادگاه عالى از اطالق طبقه بندى سنى  توجه به رابطه عمومى بين باال رفتن سن و توانائى انجام کار در مشاغل با
روزافزون  اگرچه شگفت انگيز نيست که بدليل افزايش. خوددارى کرده است» ترديد آميز» براى استخدام حتى بصورت

مثال قانون حقوق . تبعيضات سنى تصويب کرده است ان کنگره تعدادى از قوانين حفاظتى را بر عليهنفوذ سياسى سالمند
  .فورمھاى ممنوعه تبعيض بر عليه استخدام قلمداد مى کند سن را در زمره ١٩۴۴مدنى 

ه اند تا بر عليه کنگره اعمال نفوذ کرد زمان جنگ دوم جھانى تاکنون، کھنه سربازان و ساير آمريکائيان معلول در از
کنگره  ائتالفى که خود را متعھد به چنين قوانينى مى دانست ١٩٩٠در . قرار گيرند تبعيض بر مبناى معلوليت مورد حفاظت

طبق اين قانون يک فرد از کار افتاده کسى است . کنند را تصويب (ADA) «قانون آمريکائيان از کار افتاده«را قانع کرد که 
تضمين مى کند که  بيشتر باز مى دارد و قانون» فعاليتھاى زندگي«جسمى يا روحى است که او را  ىکه دچار نارسائى ھا

مخابراتى، دسترسى داشته و در ھمان حال کارفرمايان و ديگران را  چنين افرادى به اماکن عمومى فرصتھاى شغلى، خدمات
 قانون. قانون فراھم سازد نگى با ھدفھاى اينسازد که بعضى از تغييرات الزم را براى تضمين تسھيل ھماھ موظف مى

ADA دستيابى به اشتغال، آموزش، و ساير زمينه ھا دستاوردھاى زيادى  در جھت کاھش موانع افراد معلول و ناتوان براى
به براى مثال در جريان رسيدگى  .اگرچه تعدادى از مقررات دادگاه عالى قوانين آنرا به دقت تفسير کرده است .داشته است

يک خط ھوائى را مجبور نمى کند که خلبانان  ADA رسيدند که قانون قضات عالى به اين نتيجه ١٩٩٩پرونده در سال 
  .استخدام کند اگرچه رفع اين نقيصه براى اشخاص متقاضى قابل تصحيح باشد نزديک بين



 بحث بر سر اقدام بر ضد تبعيض

دادگاه عالى وارن با آن مواجه نبوده  در رابطه با تبعيض روبرو بوده اند کهبا مسائلى  Rehnquist ھاى عالى برگر و دادگاه
 يا اقدام بر عليه تبعيض در کوششى براى ترميم اثرات جھت گيرى ھاى يک» مثبت اقدام«مجادله آزار دھنده بر سر  –است 

 ١٩۶٠لتى و دانشگاھھا از دھه سازمانھاى دو طرفه بر عليه اقليتھاى نژادى و زنان در حوزه استخدام و آموزش عالى،
ارجحيت قائل مى  اند که به درجات مختلف براى پذيرش، استخدام، و ارتقاء اقليتھا و زنان برنامه ھائى را به اجرا گذاشته

براى تضمين رفتار عادالنه با اعضاء گروھھائى که عمأل ھدف  حاميان اين برنامه ھا به اين عنوان که اين اقدامات. شود
از آن گذشته . مخالفت کرده اند اند و تسريع در ايجاد يک جامعه واقعا مختلط، حالت موقت دارد با آنھا تبعيض قائل شده

» معکوس تبعيض«اتھام  ھنگاميکه سفيدپوستان، به اصطالح قربانيان اين برنامه ھا تأکيد مى کنند که» اقدام مثبت«مدافعان 
گروھھائى که براى مدتھاى طوالنى ھدف سوء رفتار  را طرح مى کنند اين گروه تشکيل شده به سختى با سياھپوستان و ساير

عالوه بر اين  .بوده اند قابل مقايسه اند كه اکنون مستحق دريافت حفاظت قضائى ويژه باشند بر مبناى نژاد و رنگ آنھا
مخالف قانون اساسى مى باشد، منتقدان خاطرنشان مى  است که» تبعيض معکوس«ھاى اقدام مثبت شامل استدالل که برنامه 
مبناى  قانون اساسى است و اين کار تخطى از اصول پيشرفت بر» کوررنگي«برخالف مفھوم  سازند که اقدام مثبت

 .ت مى کنند احساس حقارت بوجود مى آورددرياف شايستگى است، کينه جوئيھاى نژادى را تشديد کرده، و شايد در کسانيکه

در اولين پرونده . شوند دوگانه بوده است العمل دادگاه عالى نسبت به شکاياتى که با برنامه ھاى اقدام مثبت درگير مى عکس
ش پذير دادگاه عالى با اين سھميه بندى که طبق آن از ھر صد (١٩٧٨) Bakke عليه مھم خود شوراھاى دانشگاه کاليفرنيا

قاضى عالى لوئيس . کنار گذاشته شده بود مواجه شد سال اول دانشکده پزشکى ايالتى، شانزده پذيرش براى متقاضيان اقليت
پاول که از . کرد مورد اين پرونده بيان داشت نقش واقعا محورى در تصميم دادگاه عالى بازى پاول، که عقيده اصلى را در

قاضى عالى نتيجه گيرى کرد که . را باطل اعالم کرد مى کرد سھميه بندى جانب خود و چھار قاضى عالى ديگر صحبت
نژادى مورد نظر  بايد در معرض بررسيھاى موشکافانه قضائى قرار گيرد، بدون توجه به آنکه چه ھمه طبقه بنديھاى نژادى

گرچه پاول و چھار قاضى . کند پذيرش تنھا بر مبناى نژاد حمايت بوده است، و ھيچ منفعت الزام آورى نمى تواند از سياست
تنھائى آنقدر نيرومند است که  اعالم کرده اند که منافع يک ايالت در تضمين تفاوتھاى دانشجوئى خود به عالى ديگر

 در پرونده کارگران. عوامل در تصميم گيرى ھاى مربوط به پذيرش توجيه نمايد مالحظات مربوط به نژاد را ھمراه با ساير
قضات دادگاه عالى تصميم مشترک کمپانى  که يک سال بعد درباره آن تصميم گيرى شد اکثريت Weber ليهفوالدسازى بر ع

 درصد بعضى مشاغل به اقليتھا تا زمانيکه درصد آن کارگران به ۵٠اختصاص دادن  و اتحاديه ھاى کارگرى آن را براى
کارگر سفيدپوستى که  Brian Weber .قرارداد أئيددرصد نسبت جمعيت آن اقليت در نيروى کار آن ناحيه برسد را مورد ت

مدنى سال  برخاسته بود عمدتأ چنين استدالل مى کرد که اين کار تخلف از قوانين حقوق با سھميه بندى شرکت به مبارزه
 اکثريت اعضاى دادگاه که به اين نتيجه رسيدند است که ضديت با تبعيض در محيط کار را الزامى مى سازد اگرچه ١٩۶۴

طريق آن  کردن تصميم داوطلبانه شرکت براى اعمال سھميه بنديھاى نژادى نيست که از که منظور از قانونگذار پنھان
  .اثرات استخدامى تبعيض آميز گذشته در يک منطقه تصحيح شود

ط به اقدام سرى از اقدامات مربو متوازن ساختن تصميمات اتخاذ شده در دوره تصدى قاضى عالى برگر، دادگاه يک براى
در مورد تأئيد تصميمى  ١٩٨٠ Klutznick عليه Fullilove در پرونده. کرد مثبت را يا تأئيد کرد و يا از اعتبار ساقط

اقليتھا اختصاص مى داد، قضات عالى  به يک قانون کنگره که درصدى از منابع مالى نيروى کار فدرال را به مشاغل راجع
 ھاى اقدام مثبت فدرال مستحق آن ھستند که نسبت به قوانين ايالتى و محلى از برنامهاين نکته را روشن کردند که چنين 

عالى ابتدا اين وضعيت را در  ، قضاتRehnquist تحت سرپرستى قاضى کل. تمکين قضائى بيشترى برخوردار باشند
 قضات به اين نتيجه رسيدند که ، اکثريتPena عليه Adarand شرکت ساختمانى اما در پرونده. دادگاه عالى برگر پذيرفتند

 .گيرد ترتيبات فدرال و ايالتى ھر دو بايد بطور مساوى مورد بررسى دقيق قضائى قرار

 (١٩٩۶) Hunt عليه Shaw پرونده در. دادگاه عالى با اقدام مثبت به جريانات انتخاباتى نيز کشيده شده است مخالفتھاى اخير
 اقليت که از آن –سفيدپوست اجازه داد که مناطق کنگره اى به اصطالح اکثريت  ندگانو ساير احکام، دادگاه عالى به رأى دھ

بر اثر فشار وزارت دادگسترى بدنبال  .اعضاء مجلس نمايندگان ايالت متحده انتخاب مى شوند را مورد چالش قرار دھند
کشورھاى  مناطقى بوجود آورده بودند که در سياه پوستان يا افرادى که اصل آنھا از چندين ايالت ١٩٩٠آمارگيرى ملى سال 

کانديداھاى اقليت از شانس بھترى براى انتخاب شدن به  در اين مناطق،. آمريکاى مرکزى و جنوبى بود داراى اکثريت بودند
به  ١٩٨٢اصالحيه ھاى سال  صوص با تأئيداز يک نظر، دادگاه عالى نسبت به اين مناطق مخ. برخوردارند نمايندگى کنگره



اصالحيه ھا بر اين مبنا ھستند که قوانين انتخاباتى ايالتى نه تنھا  اين. نظر مساعدى داشته است ١٩۶۵قانون حق رأى سال 
 را تا حدى از رأى دھندگان اقليت از اعتبار ساقط ھستند که داراى ذات تبعيض آميز باشند، بلکه اگر اين فرصت ھنگامى

نتيجه  اما اکثريت ناچيزى از دادگاه عالى به اين. انتخاب کنند باز ھم بى اعتبارند بگيرند که کانديداھاى مورد نظر خود را
نيستند که محدوده آن عمدا طورى مشخص شده  رسيده که مناطق داراى اکثريت، اقليت، در صورتى مطابق با قانون اساسى

  .ع داشته و انتخاب يک کانديداى اقليت مسلم باشدقاط باشد که يک گروه نژادى درآن نفود

 عقيده به تساوى افراد

جامعه آمريکا بطور مداوم در جھت  طريق تصميمات قضائى، قوانين کنگره، تصميمات اجرائى، و تغئير رفتار عمومى، از
 اياالت متحده عمومأ آن نابرابريھاى رسوائى که سياه پوستان و. کرده است شناسائى حقوق اقليتھا به صورت قانونی رشد

ما بسيار . کنند را از خود دور ساخته است ساير گروھھاى از نظر تاريخى محروم مجبور بودند براى مدتھاى طوالنى تحمل
 د در تصميم مربوط بهدر ابراز اختالف عقيده خو Harlan پژواک صداى قاضى عالى به روزى نزديک تر شده ايم که

Plessy  از نظر قانون اساسى، و از «: تلقى کنيم در گوش ما طنين بياندازد و آنرا عمأل بعنوان يک حقيقت ١٨٩۶درسال
اجتماعى وجود  اينجا طبقه. از شھروندان وجود ندارد که برتر، غالب، و فرمانروا باشد ديد قانون در اين کشور ھيچ طبقه اى

  .ندارد

قضائى و کنگره و مجالس قانونگذارى  براى پايان دادن به تبعيض عليه اقليتھا در اياالت متحده عمدتأ در محاکم مبارزه
آن  يکى حکومت قانون است و باور به اطاعت از. دودليل به موفقيت نائل شده اند اين کوششھا به. ايالتى صورت گرفته است

يا مجالس قانونگذارى در تأمين اين سياستھا موافق  با نتيجه گيرى دادگاھھا توسط مردم آمريکا و حتى اگر افراد يا گروھھائى
مى کنند قانونگذاران را در  اگر با يک سياست يا قانون موافق نباشند سعى. اطاعت از اين سياستھا ھستند آنھا مقيد به. نباشند

 .شوب بپا کنندبرند تا آنکه در خيابانھا آ اين مورد متقاعد کنند و به دادگاه شکايت مى

استقالل، و سنت ديرپاى قانونگذارى  دليل آن است که مذھب مدنى آمريکائى ھمانگونه که در قانون اساسى، اعالميه دومين
تحت  باور است که ھمه افراد بطور مساوى خلق شده اند و مستحق آنند که بطور مساوى و داشتن دادگاھھا تجسم يافته بر اين

به دليل رنگ پوستشان، طرز زندگيشان،  حتى اگر اشخاصى در آمريکا ازيک طبقه بخصوصى. دحفاظت قانون قرار گيرن
خود  ھمگانى نسبت به مساوات افراد آمريکائيھا را وادار مى سازد که با تعصبات يا زبانشان، خوششان نيايد، اين عقيده

ھائى نيافته، بطور علنى خود را متعھد ساخته که ر اين ملت ھنوز از سابقه تعصبات خود بر عليه بعضى گروھھا. مقابله کنند
  .تعصبات نژادى و ساير قضاوتھاى تبعيض آميز پايان دھد سرانجام به ھمه بقاياى

نزديکى به تجربه تاريخى اياالت متحده داشته  مى تواند ارتباط –حاکميت قانون و تساوى افراد  –حاليکه اين دو باور  در
ملت به استقبال  طبق قانون با ھمه افراد بايد بطور مساوى رفتار شود وگر نه: قابل اجراء است باشد، قاعده کلى در ھمه جا
 .ناآراميھاى مدنى مى رود
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Michael F. Cairo  

 

دانا و جسور پيوسته بايد با ديده دقيق  مردم... ھنگاميکه لزوم استفاده از نيروى نظامى وجود دارد، در داخل مملکت، حتى»
  «.و غيور آنرا تحت نظر داشته باشند

 ساموئل آدامز
 قرائت کننده اعالميه استقالل

 

در . در جنگھاى طوالنى نسبتأ کمى درگير شده است ١٧٨٩متحده از سال  اياالت
منافع عمومى آمريکا عمدتأ روى موضوعات داخلى تمرکز يافته، در حاليکه  نتيجه
 بطورکلى،. به امور خارجى و دفاع ملى گاه و بيگاه اتفاق افتاده است توجه

 آمارگيرى از افکار عمومى نشان مى دھد که بيشتر آمريکائيان نسبت به مسائل
اين  سياست خارجى بى تفاوتند و تنھا در زمان بحرانھاى بين المللى عالقه آنھا در

 مع الوصف يکى از انگيزه ھاى اصلى در بوجود آوردن. مورد افزايش مى يابد
يک  .است» تأمين دفاع ملي«ى کند، اياالت متحده، آنگونه که قانون اساسى بيان م

موضوعات نظامى و سياست خارجى سروکار  قانون اساسى اياالت متحده با ٨بخش  ١سوم ھيجده قوه شمرده شده در فصل 
  .موضوعات اوليه نامه ھاى فدراليست مربوط به مقررت دفاعى اياالت متحده بود تصادفى نيست که بسيارى از. دارد

. بخوبى از کشور دفاع کند را دريافته بودند لت جديد ملى، بنيانگذاران آن اھميت تأسيس دولتى که بتواندبنا کردن اين دو در
اين  در ھمان زمان. و يکپارچه مستلزم وجود رھبرى اجرائى نيرومند بر ارتش بود يک ارتش و سياست خارجى قدرتمند

است از آن براى بدست گرفتن کنترل دولت و به  ود، ممکننکته را دريافتند که اگر نيروى نظامى بطرز مناسبى کنترل نش
نظامى  بنيانگذاران آمريکا بدرستى دچار اين ترس بودند که ممکن است از قدرت. شود خطر انداختن دموکراسى استفاده

يا عوام فريبى  فراوان مى تواند در طى زمان به ديکتاتورى سوء استفاده شود، و دلھره آنھا بر اين مبنا بود که قدرت اجرائى
به اين باور رسيده بودند که الزم بود  بنابراين. به آنھا ياد داده بود که اين سوء استفاده کم اتفاق نيفتاده بود تاريخ. تنزل يابد

جديد، براى حفاظت از دموکراسى الزم است که ارتش در حيطه قدرت غير  نشان دھند که تحت رھبرى قانون اساسى
 :الکساندر ھاميلتون چنين نوشت ٢٨مه ھاى فدراليست شماره در نا. باشد نظاميان

کامل به کسانى است که مى گويند  احساس آزادى نسبت به ھمه استداللھاى ديگر در مورد اين موضوع، اين يک جواب با
پيشنھادى نظامى در زمان صلح تصويب شود و آن اينکه تمامى قدرت دولت  الزم است ماده عجوالنه ترى بر عليه نھادھاى

تنھا ضامن مؤثر براى حقوق و مزاياى  اين يک امر حياتى است، و از آن گذشته اين. نمايندگان مردم قرار مى گيرد در دست
 .است مردم است که در جامعه مدنى قابل دسترسى

باور بودند که بايد  آمريکا اھميت يک ارتش دائمى براى حفاظت و دفاع را درک مى کردند اما بر اين بنيان گذاران
چنانکه جيمز مديسون در نامه ھاى فدراليست . قدرت بعمل آيد مراقبتھاى فراوانى در جھت حفظ آزادى و سوء استفاده از

 :توضيح داد چنين ۴١شماره 

ن که در ھمان زما... نيروى دائمى ]اما يک... ]برابر خطر خارجى يکى از ابتدائى ترين مسائل جامعه مدنى است امنيت در
در . کوچکترين مقياس که بنگريم مزاحمت ھاى خود را ببار مى آورد در. يک موضوع الزم است خطرناک نيز مى باشد

و احتياط راجع به آن قابل  در ھر مقياسى اين موضوعى است که حزم. وسيع، عواقب آن ممکن است مرگبار باشد مقياسى
و در ھمان حال که از روى بى مالحظگى خود را . م در نظر مى گيردھ يک ملت دانا ھمه اين مالحظات را با. ستايش است

الزم براى کاھش لزوم و خطر متوسل  منبعى که مى تواند براى ايمنى او حياتى باشد محروم نمى کند، ھمه احتياطھاى از ھر



 ين احتياط بر پيشانىروشن ترين عالمت ا. خواھد بود را اعمال خواھد کرد شدن به چيزى که نسبت به آزاديھاى او شوم
است، ھر دستاويزى را مبنى بر اينکه ايجاد  خود اتحاديه، که ضامن پيوستن و امنيت. قانون اساسى پيشنھادى نقش بسته است

 .بين مى برد ارتش مى تواند خطرناک باشد از

محول مى سازد تا از دادن کنگره  يعنى تأمين بودجه آنرا به –قانون اساسى مسئوليت تشکيل و نگھدارى ارتش  بنابراين
کند عالوه بر آن اين کنگره است و نه مسئول اجرائى، که داراى قدرت  قدرت بيش از حد به رياست جمھورى جلوگيرى

اگرچه در ھمان . جلوگيرى مى شود رسمى جنگ است و بدين طريق از اتخاذ تصميمات عجوالنه و غير قابل تغيير اعالن
 فرمانده کل ارتش زمينى و نيروى دريائى و شبه نظاميان ايالتى اياالت متحده را به عنوانحال قانون اساسى رئيس جمھور 

خارجى مقاومت کرده و از اين ملت نوپا  معين مى کند و بدين طريق به اين مقام قدرت کافى مى دھد که در برابر حمالت
 .دفاع کند

. اصأل در قانون اساسى مشخص نشده است رل غير نظاميانمعھذا مانند بسيارى از اصول ديگر قانون اساسى، جزئيات کنت
 در حقيقت بنيان گذاران آمريکا. بسيار متفاوت از کنترل غير نظامى امروز بود ١٧٨٩کنترل غير نظامى ارتش در سال 

را  توانستند طبيعت کنترل غير نظامى امروزى ھرگز يک طبقه حرفه اى نظامى را پيش بينى نمى کردند و بنابراين نمى
اساسى در آمده  نظامى بر ارتش در آمريکا بصورت رسم و سنت و نيز صورتى از رعايت قانون متعابقأ کنترل. برآورد کنند

 .است

 سرباز بودن –سنت شھروند 

گذاران آمريکا با مفھوم خدمت حرفه اى نظام  بنيان. قانون اساسى درباره ايجاد يک نھاد دائمى نظامى سخنى نمى گويد خود
جرج واشينگتن  در حاليکه. نظامى در زمان جنگ را افتخار از جانب ھمه شھروندان مى دانستند آنھا خدمت. نائى نداشتندآش

کنوانسيون قانون اساسى در طول انقالب آمريکا به درجات نظامى  برجسته ترين نظامى سياستمدار بود بسيارى از نمايندگان
 .تقريبأ وجود نداشت ين طبقات غير نظامى ونظامى تفاوتى ھستدر حقيقت اين تصور که ب. بودند قائل شده

 :قانون اساسى دريافت ۶، قسمت ١ديدگاه بنيان گذاران اين کشور را مى توان از ماده 
 
نظامى تحت قدرت اياالت متحده دست يابد، که  سناتور يا نماينده اى در طول نمايندگى خود نمى تواند به ھيچ مقام غير ھيچ

است در  طول اين مدت گسترش يافته، و ھيچ شخصى که در اياالت متحده داراى يک مقام ود آمده يا حوزه آن درقبأل بوج
  .خالل تصدى خود نمى تواند عضو ھيچ کدام از مجالس باشد

اين  .قضائى خدمت کنند را رد مى کند ماده قانونى اين موضوع که اعضاء کنگره ھمچنين مى توانند در شعب اجرائى يا اين
 است که قدرتھا را از ھم تفکيک مى کند، باورى که بر طبق آن ھر کدام از شعب ماده منعکس کننده اصل مھم قانون اساسى

ھيچ کجاى ديگر در قانون اساسى سناتورھا  دولت بايد از ھمه شاخه ھاى ديگر جدا و مشخص باشند اگرچه در اين قانون و
بودند که  از آنجائيکه بنيان گذاران آمريکا بر اين باور. امات نظامى منع نشده اندمق يا نمايندگان مجلس از منصوب شدن به

کردند که بعضى از آنھا طبيعتا در زمانھاى بحران به  اين افراد اليق ترين اعضاء جامعه آمريکا خواھند بود، چنين فرض
اين زمينه مورد  ر قانون اساسى بر مبناىدر حقيقت انضمام اين ماده د. نيز خدمت خواھند کرد عنوان فرماندھان نظامى

بنيان گذاران آمريکا ارتش را به عنوان يک نھاد غير حرفه اى  .پشتيبانى قرار گرفت که پستھاى نظامى يک استثناء ھستند
پايدار تنھا ھنگامى جنگ وجود  اساسا ارتش ترکيبى بود از ارتش پايدار يا شھروندان شبه نظامى، و ارتش .مى شناختند

: توضيح داد ١٧٨٧از نمايندگان کنوانسيون قانون اساسى در سال  ، يکىElbridge Gerry ھمانطور که. خارجى داشت
آزاديھاى مردم آزاد خطرناک ھستند و  پايدار در زمان صلح با اصول دولتھاى جمھورى ھمخوانى ندارند و براى ارتشھاى«

  «.استبداد تبديل مى شوند براى تأسيس عمومأ به عوامل مخربى

صالحيتدار مسئول دفاع از مملکت و دفاع از آزادى  بنابراين اصل کنترل غير نظامى در اين ايده متبلور شده که ھر شھروند
آزادى بوده  شرکت خواھد کرد، با اين تصور، ھمراه با اين مفھوم که ارتش بايد تجسم اصول بوده در صورت لزوم در جنگ

نظامى که بنظر بنيان گذاران آمريکا مناسب بود يک  و شرکت شھروندان را در فعاليتھاى نظامى تشويق کند، تنھا نيروى
 .داد از شھروندان بود که اختالف بين افسران و افراد وظيفه را به حداقل کاھش مى نيروى شبھه نظامى متشکل



مرزھاى غربى به شبه نظاميان  ش منظم را کاھش داده و براى دفاع ازگذاران آمريکا پس از جنگ انقالب ارت بنابراين بنيان
ترسھاى دموکراسى آمريکا از نھادھاى ارتشى و عملکرد نظامى است که تا  اين چشم پوشيھا نشان دھنده. ايالتى متکى بودند

رون نوزدھم و بيستم در خالل ق .ريشه آن بر مى گردد به خاطرات سلطه نظامى انگليس در طول دوران مستعمراتى حدى
بنابراين ارثيه فرھنگ ريشه دار آمريکا نسبت به احساسات ضد . مى شد اين ترسھا در سياستھا و اجتماع آمريکا مجسم

  .آورده است ھمراه با انزواى جغرافيائى آن ميراث کنترل غيرنظامى بر ارتش را بوجود نظامى

تر براى اين ناسازگارى با ارتش  مسلط بود نيز يک دليل ديگر و کلىفرھنگى انگلوساکسون که در آن زمان بر ملت  ميراث
 ١۶۴٠عکس العمل دولت انگليس در دوره کرمول در سالھاى دھه  .و نھادھاى ارتش، بخصوص در زمان صلح است

 اى از خود بجاى انگليس براى سرکوب مخالفان سياسى وارد کارزار شد در قرن ھيجدھم خاطره زنده ھنگاميکه ارتش
انقالب آمريکا شد متمرکز کردن لشکريان انگليسى در خاک  عالوه بر آن يکى از تنشھاى عمده اى که منجر به. گذاشته بود

را بر مبناى آنکه با  مستعمره نشينان اين اعمال خودسرانه. بود) ١٧۵۴-۶٣(با فرانسه و سرخپوستان  آمريکا بدنبال جنگ
ديدند، و بر اين مبنا که اين اعمال در خود بريتانياى کبير غير قابل  غايرت مىحقوق خود به عنوان افرادى انگليسى در م

ژنرال جورج واشنگتن براى اينکه از  .رفتار ھوشيارانه در طول خود انقالب نيز منعکس مى شد. است، رد مى کردند قبول
 را مطمئن سازد که او از ارتش تأسيس ارتش تصويب کند مجبور بود که کنگره کنگره سراسرى اجازه بگيرد ماده اى در

نبرد نيز آمريکائيھا نسبت به اختيارات  بنابراين حتى در گرماگرم. براى غصب کردن اختيارات خود استفاده نخواھد کرد
  .نظاميان بدگمان بودند

يانوسھاى طول قرن نوزدھم، اق در. جغرافيائى نيز نقش مھمى در رفتار آمريکائيھا نسبت به ارتش بازى مى کند عامل
. عمل مى کرد و ھمسايگان آمريکا يک تھديد جدى براى آن بشمار نمى آمدند پھناور بعنوان حفاظى براى شمال قاره آمريکا

منابع طبيعى سرشار در . و آسيا بود انزواى خود، اياالت متحده عمأل مصون از تھديدھاى نظامى مھم از جانب اروپا با
  .نقاط دنيا مستقل ساخته بود ايراياالت متحده نيز عمأل آنرا از س

کنترل غير نظاميان بر ارتش مى  در ابتداى حيات جمھورى چھار فرضيه آنچه را که بيشتر آمريکائيھا به عنوان بنابراين
نيروھاى عظيم نظامى بعنوان تھديدى به آزادى نگريسته مى شدند و اين  اول آنکه. ديدند در چھارچوب خود قرار مى داد

وسيع نظامى دموکراسى آمريکا  دوم، نيروھاى. ود از تاريخ انگليس و اشغالگرى ارتش آن در دوران مستعمراتىب ميراثى
 سرباز و ترسھاى بوجود آوردن يک طبقه اشرافى يا –ايده آل وجود شھروند  اين نظريه مربوط است به. را تھديد مى کردند
نگھدارى ارتشھاى بزرگ پايدار بار . اقتصادى د براى شکوفائىسوم نيروھاى عظيم نظامى تھديدى بودن. خودکامه نظامى

. کردند و سرانجام، نيروھاى بزرگ نظامى صلح را تھديد مى. ملت جديد تحميل مى کرد عظيمى را به اقتصاد نوپاى اين
بنابراين، کنترل . جنگ منجر مى شود پذيرفته بودند بنيان گذاران آمريکا اين تصورات ليبرال را که مسابقات تسليحاتى به

در انديشه  يک سرى شرايط تاريخى ناشى شده بود و در طول زمان از طريق سنت رسم و باور غير نظاميان بر ارتش از
  .سياسى آمريکائى جاى گرفت

 رؤساى جمھورى اوليه به عنوان فرماندھان نظامي

رئيس جمھور فرمانده کل «وظايف خود،  مربوط به فرمانده کل قوا در قانون اساسى اعالم مى کند که عالوه بر ساير ماده
اياالت  متحده و نيروى شبھه نظامى چندين ايالت براى ھنگامى است که اين نيروھا در نيروى زمينى و نيروى دريائى اياالت

اياالت متحده يک اصل اساسى بوده و دعوتى دائمى  ماده در طول تاريخ اين» .متحده به خدمت نظام فراخوانده مى شوند
امکان آنرا در  ھمان اصلى که به تدوين کنندگان قانون اساسى اجازه داد که. بر امور نظامى است براى كنترل غير نظاميان

س جمھور غير نظامى را به آنھا اجازه داد که يک رئي نظر بگيرند که سناتورھا ممکن است در طول جنگ ژنرال شوند به
اياالت متحده در ھمه  آنچه که اينجا اھميتى اساسى دارد آن است که خود رئيس جمھور. بشناسند عنوان فرمانده کل قوا

امکان دارد که عمومأ توسط فرماندھى خود بر ارتش براى افزايش  فعاليتھاى خود مطيع دولت آزاد است و بنابراين کمتر
 .ش استفاده کنداجرائى خوي قدرتھاى

نظامى خود انتظار داشتند مى تواند در  ميزان از قدرتى که بنيان گذاران کشور از رئيس جمھور در اعمال قدرتھاى آن
مقصود . شخصى رئيس جمھور براى رھبرى سربازان در ميدان جنگ مشاھده شود قصور آنھا در محدود ساختن اختيارات

در . ارتش را در ميدان جنگ بعھده بگيرد جمھور مى تواند و بايد شخصأ فرماندھى انتظار در آن زمان آن بود که رئيس و



به  جورج واشنگتن به عنوان اولين رئيس جمھور. انجام اين کار تأخير نمى کردند طول قرن نوزدھم رؤساى جمھور در
از جانب  ١٧٩٩ال خشونت آميزدر س وجود آورد، که يک شورش» شورش ويسکي«روشنى اولين سابقه را در سرکوب 

اگرچه اين شورش کوچک و منحصر به يک منطقه محدود . مستقيم دولتى بود کشاورزان پنسيلوانيا بر عليه مالياتھاى غير
واشنگتن اظھار داشت که اگر  واشنگتن اين خشونت را چيزى کمتر از خرابکارى در امور دولتى نمى دانست، بود،

براى نشان دادن اختيارات فدرال » .تمامى دولت خداحافظى کنيم ين کشور باممکن است در ا«شورشيان مقھور نشوند، 
ارتش را به طرف  نيروى نظامى فراھم کرد که با تمامى ارتش انقالب کوس برابرى مى زد، و شخصأ واشنگتن چنان

 .پنسيلوانيا رھبرى کرد

پايتخت را در مقابل نيروھاى انگليس  دفاع از پرزيدنت جيمز مديسون. جمھورى اوليه راه واشنگتن را ادامه دادند رؤساى
طول جنگ مکزيک و آمريکا در سالھاى دھه . کار نتيجه اى دربر نداشت طرح و سازماندھى کرد، گرچه اين ١٨١۴در 

استفاده کرد که شخصأ ارتش آمريکا  از اين اختيارات بعنوان فرمانده کل بدين صورت James K. Polk پرزيدنت ١٨۴٠
 حاليکه پولك شخصأ در ميدان جنگ فرماندھى نمى کرد، استراتژيھاى او مبناى در. ر مکزيک رھبرى مى کردرا در براب

را با فرموله کردن استراتژيھاى  در طول قرن نوزدھم، رؤساى جمھور فرماندھى شخصى ارتش. فعاليتھاى ارتش بود
ره در اعمال اين نوع اختيارات گسترده نظامى برجسته ترين چھ. دادند نظامى و شرکت در مسائل منحصرا نظامى ادامه

  .آبراھام لينکلن بود پرزيدنت

در روياروئى با . آمريکا به خود ديده است لينکلن با شديدترين و جدى ترين تھديداتى روبرو بود که تا بحال دموکراسى
آخرين حد  از قدرتھاى اجرائى خود تا پاشيده شدن اتحاديه آمريکا، براى حفظ کشورلينکلن انفصال ايالتھاى جنوبى و از ھم

سپس با تکيه بر قدرت خود به عنوان . ژوئيه معوق کرد به ماه ١٨۶١او يک نشست کنگره را از آوريل . ممکن استفاده کرد
بخشيد و سپس  كنگره نيروھاى شبه نظامى را گرد ھم آورد و ارتش و نيروى دريائى را وسعت فرمانده کل، بدون اجازه

اين ماده را که نمى . کنگره اموال عمومى را خرج کرد را به خدمت فراخواند و بدون تخصيص بودجه از طرفداوطلبان 
. خود مسدود کرد دادگاه توقيف کرد معوق ساخت و راه دريائى نيروھاى کنفدراسيون را با ناوگان توان کسى را بدون حکم

 :او در ژوئيه به کنگره چنين گفت

برابر قدرتى که براى انھدام آن بوجود آمده  دولت، و مقاومت در[ قوه اجرائي]نمانده بود بجز استفاده از قدرت جنگى  راھى
خطرھائى نيز دربر  به اين اقدامات چه دقيقا قانونى بودند چه نبودند؛ مبادرت شد که... آن بود، با استفاده از قدرت حفظ

بود، با اين اعتماد که آن موقع مثل حاال، کنگره و نه رئيس  زوم اقدام عمومىداشت، و دليل آن تصور خواست عمومى و ل
اين قدرت را اعمال مى  اما خود قانون اساسى در اين مورد که چه نھاد يا شخصى. اين اختيارات است قوه مجريه صاحب

يک وضع خطرناک فورى وضع شده، نمى توان باور کرد که  کند ساکت است، و ھمانطور که اين ماده به وضوح براى
کنگره تشكيل جلسه  اساسى اين منظور را داشتند که درھر صورتى خطر ھمچنان ادامه يابد، تا آنکه تدوين کنندگان قانون

 جلوگيرى شود ھمانگونه که در اين مورد اين خيال وجود دھد؛ ھمين گرد ھم آئى که مى توانست توسط شورش از آن
او است و اين  تأثرات بود که رئيس ھيئت اجرائى دريافت که وظيفه اعمال قدرت جنگى بر دوش با عميق ترين... داشت

 .وضعيت براى دفاع از دولت به او تحميل شد

او شخصأ . ارتشھاى اتحاديه شرکت کرد ، لينکلن در رھبرى١٨۶٢در بھار . عمأل قدرت لينلکن در اينجا متوقف نشد اما
 با اين حال لينکلن. سربازان را از طريق فرامين اجرائى جنگى راھنمايى کرد عملياتى را مشخص کرد و حرکتنقشه 

  .درگير بود آخرين رئيس جمھورى بود که چنين مستقيم در تنظيم جزئيات سياستھاى نظامى

بعنوان رئيس نيروھاى نظامى  رلينکلن از قدرت خود به عنوان فرمانده کل قوا کمک کرد که موقعيت رئيس جمھو استفاده
مانند قرن ھجدھم،خط واضح و مشخصى بين شايستگى سياسى و  در حقيقت در خالل قرن نوزدھم،. کشور تثبيت شود

رئيس جمھور  بيشتر سياستمداران قدرت فرماندھى نظامى داشتند و اعمال اختيارات جنگى توسط .نظامى وجود نداشت
لينکلن اختيار کرده بود، رؤساى جمھور به محدوديتھاى  يد با وجود قدرتھاى فراوانى کهمشکالتى به بار مى آورد زيرا شا

مراتب روشن سياسى  در طول اين مدت، يک سلسله. به اختيارات خود ھمچنان احترام مى گذاشتند کلى قانون اساسى نسبت
وى دريائى فرامين مستقيم را به ھمراه وزراى جنگ و نير رئيس جمھور در رأس قرار داشت و: نظامى سر بر آورد –

اغلب تجربه قبلى  رئيس جمھور. بنابراين مسئوليت ھاى سياسى و نظامى مخلوط باقى ماند. ميکرد فرماندھان جبھه صادر
قرن نوزدھم و آغاز قرن بيستم، ادامه دادن ترکيب فرمانده  در پايان. نظامى داشت و ژنرالھا در سياست درگير مى شدند



متحده در صحنه بين  پيشرفت تکنولوژى جديد، تخصص نظامى و ظھور اياالت. جمھور مشکل تر شده بود رئيس/ نظامى 
ھنوز ھم اصل پر قدرت قبول کنترل نھاد غير نظامى . تغيير داده است المللى رابطه بين سياستمداران و فرماندھان نظامى را

بيستم منتقل کرده، گرچه فرم  و آنرا به قرن نت عمل کردهنوزدھم بوجود آمده در جھت ريشه دار ساختن اين س که در قرن
 .آن تا حدى تغيير کرده است

 تغيير تعادل در قرن بيستم

به عنوان رئيس جمھور  ١٩١٢ بيستم با خود جنگ عمده اى را به ھمراه آورد، ھنگاميکه وودرو ويلسون در سال قرن
در اروپا جنگ درگرفت ويلسون  ١٩١۴ھنگاميکه در سال . بودند داخلى انتخاب شد، ھدفھاى اياالت متحده بطور عمده اى

آمريکا وحقوق بى طرفى آن عاقبت  اگرچه حمالت خصمانه به منافع اقتصادى. براى اياالت متحده اختيار کرد بى طرفى را
 .عليه آلمان اعالن جنگ دھد ويلسون را وادار کرد که از کنگره بخواھد بر

خورد واياالت متحده را در انزواى  سون در گرفتن تأئيد سنا براى معاھده اتحاديه ملل شکستجنگ اول جھانى ويل بدنبال
 -١٩٣٠ميلى کنگره در دخالت در امور بين المللى مواجه بودند در سالھاي رؤساى جمھورى بعدى با بى. خود فرو برد

منظور از اين . بود Smoot-Hawley فهکنگره يک سرى تعرفه ھاى باال را تصويب کردکه نقطه اوج آن قانون تعر ١٩٢٩
در . دخالتھاى خارجى بود و بيش از پيش اياالت متحده را منزوى ساخت تعرفه ھا حفاظت از اقتصاد آمريکا در برابر

تضمين اين مسئله بود  ، کنگره يک سرى قوانين بى طرفى را تصويب کرد که ھدف از آن١٩٣٧و ١٩٣۶، ١٩٣۵ سالھاى
  .نشود ار ديگر در جنگ اروپائى درگيرکه اياالت متحده يکب

 Great) روزولت که با بحران کسادى بزرگ. در طول زمامدارى فرانکلين روزولت پيش آمد اوج اين انزوا
Depression)  کرد و بر بحران اولويتھاى داخلى بر سياست  از بى طرفى آمريکا حمايت ١٩٣۵روبرو بود از حدود سال

مسائل اروپا را  بود که روزولت به تدريج اھميت وارد شدن آمريکا به ١٩٣٠سالھاى آخر دھه  رتنھا د. خارجى تأکيد نمود
روزولت را » برنامه جديد«داشت سياستھاى رفرم اقتصادى  جالب آنکه ھمان دادگاه عالى محافظه کارى که قصد. دريافت

تثبيت کرد و کنترل  کند سرانجام نقش رياست جمھورى را به عنوان بازيگر اصلى در امور خارجى در حوزه داخلى محدود
دادگاه عالى  Curtiss-Wright اياالت متحده عليه شرکت در پرونده. و خط دھى رئيس جمھور را در ارتش تقويت نمود

تأکيد نمود که  کرد، و اين مسئله را بين قدرتھاى رياست جمھور در امور داخلى و خارجى رسم يک خط اساسى و مشخص
است ونيروئى كه به عنوان مبنا براى اقدام به قانون كنگره  تنھا ارگان دولت فدرال در زمينه روابط خارجى«رئيس جمھور 

را از قانون اساسى، تاريخ  چنين استدالل کرد که ذات اختيارات رئيس جمھور در امور خارجى مشروعيت خود «.نياز ندارد
  .روريات فعلى کسب مى کندو ض

جنگ آسمان اروپا را پوشاند، دنيا  در زمانيکه دستگاه اجرائى روزولت با مسائل خارجى درگير شد و ھمزمان ابرھاى
کامل در  انقالب صنعتى اين مسئله را براى ھر رئيس جمھور مشکل ساخته بود که بطور اول آنکه. تغييرات زيادى يافته بود

اين عوامل با ايده راھنمائى . درگيرى جھانى بود ثانيأ جنگ دوم يک. ھاى جنگ داراى تبحر باشندطبيعت و استراتژي
وزير  با اين وصف امروزه رئيس جمھور و ھمکاران او از جمله. پس از آن سازگار نبود روزبروز ارتش در طول جنگ و

قدرت «ھمچنين بايد توجه کرد که . بر عھده دارند دفاع، عمدتأ غير نظامى ھستند و بطور کامل کنترل نھاد نظامى کشور را
نمايندگان  سناتورھا و –اين حقيقت که کنگره آمريکا تمامى پول ارتش را تأمين مى کند  – ناشى از قانون اساسى» پول

  .نندموضوع گذاشته و نفوذ و کنترل خود را اعمال ک کنگره را قادر مى سازد در صورتيکه مايل باشند وقت خود را بر اين

وارد ساختن اياالت متحده به رھبرى  به معناى پايان کامل گوشه نشينى سنتى آمريکا و ١٩۴۵پيدايش جنگ سرد در سال 
را در  بسيارى از سربازان از جنگ دوم جھانى خود بازگشتند، بسيارى از آنھا نقشھائى پس از آنکه تعداد. امور جھانى بود

براى اولين بار روابط زيادى بين خدمات نظامى،  نشگاھى، و مشاغل بعھده گرفتند وپستھاى غير نظامى، دولتى، زندگى دا
در انزوا  نيروھاى نظامى که قبأل تا حدى در جامعه آمريکا. بخشھاى زندگى بوجود آوردند شرکتھاى آمريکائى، و ساير

بسيار مھمى در رفتار عموم و افراد نخبه تغئير به تحوالت  اين. بودند اکنون تا حد بسيار زيادى در جامعه داخل شده بودند
دوره جنگ سرد به  ترس از ارتش که در قرن نوزدھم ھمه جا غالب بود عمدتأ جاى خود را در. شد نسبت به ارتش منجر

 .خارجى اين کشور داده بود درک و قدردانى از نقش نيروى نظامى آمريکا در سياستھاى



دولتى براى کنترل، سازماندھى، و  ا به امور جھانى مستلزم مؤسسات جديدترکيب پيشرفتھاى تکنولوژى و ورود آمريک
با تأسيس ستاد مشترک ارتش  ١٩۴٩و  ١٩۴٧قانون امنيت ملى مصوب . نظامى شد رديابى فعاليتھاى نيروھا و سازمانھاى

ى از کابينه بود و به وزير دفاع که عضو دفتر مقام. وزارت دفاع کنترل متمرکز بيشترى را در اين مورد بوجود آورد و
سازمان  قانون تجديد. تبديل به حلقه ارتباطى بين ارتش و فرماندھى غير نظامى آن شد رئيس جمھور گزارش ميداد، بزودى

رابرت مک نامارا در مدتى که در اين شغل بود در  قدرت وزير دفاع را تقويت کرد، و نفوذ پر قدرت ١٩۵٨دفاعى مصوب 
جديد حفظ قدرت  نتيجه اين اختيارات در شرايط. يارات مقام وزير دفاع را استحکام بخشيداخت قدرت و ١٩۶٠سالھاى 

قوه . استراتژيک ھمچنان در دست رئيس جمھور بود در طول جنگ سرد اختيارات. رياست جمھورى در امور نظامى بود
سالحھا، و  نيروھا، تھيه و آرايش ملى در کاخ سفيد و وزير دفاع در مسائلى از قبيل سطح مجريه، از طرف شوراى امنيت

  .استفاده از نيرو اختيارات بسيار مھمى را اعمال مى کرد

به کاھش قدرت و اختيارات  نيروھاى نظامى آمريکا در جنگ ويتنام در جھت رسيدن به اھداف فورى خود منجر ناکامى
ز آمريکائيھا اعتماد خود را به راه حلھا و يکبار ديگر بسيارى ا .نظاميان حرفه اى در برابر اختيارات غير نظامى شد

نظامى و بکارگيرى نيروى  حتى در خود ارتش نيز احتياطھاى بيشترى براى تعھدات. نظامى از دست دادند انتخاب ھاى
رھبران نظامى تمايلى به استفاده از زور نداشته و چنين استدالل مى کنند  بسيارى از ١٩٧٠از سالھاى دھه . ارتش پيش آمد

 .مشخص به شکست منجر خواھد شد استفاده محدود از نيروئى نظامى براى مقاصد سياسى و بدون داشتن ھدفى روشن و هک

رؤساى . پس از ويتنام را بھمراه آورد» عارضه» عدم تمايل از دو منبع ريشه مى گيرد اول ناکامى در ويتنام که با خود اين
آمريکا  ھمگى بدگمانى خود را درباره توانائى قدرت در رسيدن به اھداف و افکار عمومى جمھور، رھبران نظامى، کنگره،

جمھور در استفاده از نيروى نظامى که اياالت متحده را  دوم، کنگره با قاطعيت بر اختيارات خود بر کنترل رئيس. بيان کرد
نيکسون وتو کرده بود  کنگره قانون اختيارات جنگى را که پرزيدنت ١٩٧٣در سال . بود تأکيد کرد به جنگ ويتنام کشانده
رئيس جمھور در متعھد ساختن نيروھاى نظامى در خارج بدون  ھدف اين قانون محدود ساختن قدرت. مجددأ تصويب کرد
و تضمين اين ... اساسى دوين کنندگان قانوناجراى منظور ت«بر طبق اين قانون ھدف آن عبارت بود از  .تصويب کنگره بود

[ در مورد جنگھاى خارجي]مورد نيروھاى مسلح اياالت متحده  که قضاوت دسته جمعى کنگره و رئيس جمھور با ھم در
او به مشورت با  منظور از اين قانون جبران افزايش قدرتھاى جنگى رئيس جمھور توسط ملزم کردن .«قابل اجرا است

  .محدود کردن قدرت ھاى جنگى رئيس جمھور بود به آن، و طرح ريزى عمليات کنگره در جھت کنگره و گزارش

از آن و ادعاھاى رئيس جمھورى که اين  وجود اين اقدامات قانون اختيارات جنگى به علت عدم تمايل کنگره به استفاده با
اختيارات  در حقيقت اين قانون ممکن است. ه استعمدتأ به صورت سمبوليک باقى ماند قانون با قانون اساسى مطابقت ندارد

  .تصويب کنگره را کسب کند افزايش ھم داده باشد رئيس جمھور را با اين عنوان که بعد از استفاده از نيروھا بايد

کنگره افزايش يافته و بطرز  در طول قرن بيستم کنترل غير نظاميان بر ارتش، چه از جانب رئيس جمھور و چه عمومأ
افزايش روز افزون سالحھا نيز الزامأ اين روند را در جھت . است رده ترى در دولت و جامعه آمريکا نھادينه شدهگست

 .کنترل بيشتر غير نظاميان بر نيروھا و سازمانھاى نظامى افزايش داده است فراندھى و

 محدوديتھاى توصيه نظامي

بايد نظاميان حرفه اى ناديده گرفته  ل ترين مسئله آن نيست که آياکه اياالت متحده بقرن جديد پا ميگذارد، محتم ھمانطور
 نظاميان مخالفت کنند بلکه مسئله آن است که رھبران سياسى ممکن است داراى آن شوند يا به ھر صورتى با کنترل غير

مسئله مھم براى  .و يکم روبرو شوند خبرگى ناشى از زمينه و تجربه نباشند که با مسائل پيچيده و خطرناک قرن بيست
 حرفه اى در جھت تضمين اين نکته است که رئيس جمھور و ھمکاران او به نکات رھبرى غير نظامى کار مؤثر با نظاميان

 .باشند فنى دقيق و اطالعات الزم که مستلزم تصميم گيرى مؤثر است دسترسى داشته

. نوسانھاى زيادى داشته است در طول تاريخ اين كشورنفوذ نظاميان در سياستھاى خارجى و دفاعى آمريکا  طبيعت و دامنه
تصور عموم از تھديدھا و ساختارھاى نظامى و نقشھائى که در قانون و  نفوذ نظاميان بستگى دارد به چند عامل از جمله

قش اکنون بھترين راھى که مى توان ن ارتش آمريکا به خودى خود وجود يکپارچه اى نيست، بلکه. بوجود آمده است سنت
 ژنرال تعريف کرد آنست که بگوئيم نظاميان مشاوران خبره اى ھستند ھمانگونه که رھبران نظامى را در دموکراسى آمريکا



Matthew Ridgway توضيح داده فرمانده ارشد آمريکائى در جنگ دوم جھانى و جنگ کره:  
نظامى برنامه ھاى مرجوع شده به او ارائه  مبناى جنبه ھاى مشاور نظامى بايد مشورتھاى شايسته و حرفه اى خود را بر

ملى و بدون توجه به سياست ھيئت  مشورتھا بايد بر پايه برآوردھاى بى باکانه، صادقانه، و عملى او از منافع دھد، و اين
 .مشورتھاى خود را بر جنبه ھاى اساسى نظامى محدود کند او بايد. اجرائى در ھر زمان بخصوص باشد

از نيروھا خبره باشد و در موارد  فسر حرفه اى بايد در گرفتن تصميمات درباره مؤثرترين راه استفادهخالصه يک ا بطور
نقشھاى  بنابراين قانون اساسى اياالت متحده و سنت آمريکا اختيارات ارتش را در ديگر او به غير نظاميان تسليم شود

  .اجرائى و جھت دھى روندھاى سياسى محدود کرده است

که چه ھنگام و چگونه جنگ را  که آمريکا وارد قرن بيست و يکم مى شود از رھبران نظامى پرسيده نمى شودحالي در
چگونه ارتش مى تواند در يک زمان بخصوص و براى : مطرح مى کنند براى آنھا سوال بسيار محدودترى. شروع کنند

ريگان از ارتش  رونالد ١٩٨٣يرد؟ در سال ھدف استراتژيک به بھترين نحوى مورد استفاده قرار گ بدست آوردن يک
و موقعيت متزلزل آنجا را تثبيت کنند، بلکه سئوال آن بود که  نپرسيد که آيا نيروھاى اياالت متحده بايد وارد گرانادا شوند

ايد عراق نپرسيدند که آيا ب رؤساى جمھور بوش و کلينتون نيز از رھبران نظامى. اين مأموريت را انجام داد چگونه مى توان
 تبار کوسوو را در برابر صربھا حفظ کرد آنھا تنھا پرسيدند چگونه مى توان به را از کويت بيرون کرد يا آلبانيائيھاى داراى

اقدامات قانونى با ھم ترکيب شده اند تا بطور مؤثر  بنابراين رسم، سنت، و. سرعت و با حداقل تلفات به اين اھداف نائل شد
  .امور ارتشى را در سياستھا و جامعه آمريکا اعمال کنند کنترل غير نظاميان بر

به ظھور يک دموکراسى دست به  آمريکا مى تواند درسھاى گرانبھائى به کشورھائى بدھد که با دشواريھاى مربوط تجربه
دو اصل مھم وجود دارد كه کنترل غير نظاميان . نظاميان بر قبضه قدرت باشد چالشھا تھديد شايد واضح ترين اين. گريبانند

خود را بر مبناى کنترل غير نظاميان  اول يک دموکراسى نوپا بايد سعى کند که پايه ھاى قانون اساسى. تقويت کند را
اجرائى  درت نظامى را بين شاخه ھاى قضائى وابھامات قانون اساسى، اياالت متحده ق با وجود بعضى از. برارتش بنا کند

ھمچنين قانون اساسى به روشنى موقعيت . بوده است تقسيم مى کند و ھدف از اين تقسيم جلوگيرى از سوء استفاده از قدرت
اساسى  عنصر. رھبر محبوب منتخب غير نظامى و فرمانده کل قواى مسلح مشخص مى کند رئيس جمھور را به عنوان يک

اند، و کنگره، دادگاھھاى آمريکا، و ھيئتھاى  ا اين است که قدرتھاى رئيس جمھور بطور کلى تعريف و محدود شدهدر اينج
منتھى نمى  بنابراين فرماندھى رئيس جمھور بر ارتش به فرماندھى بر بخشھاى ديگر. ھستند منتخبه داراى قدرتھاى فراوانى

واشنگتن  –تنھا چھار رئيس جمھور . گرفته است تاريخ کشور شکلوضعيت عمدتأ غير نظامى رئيس جمھور در طول . شود
ھمه آنھا  .قبل از نائل شدن به مقام رياست جمھورى داراى مقام نظامى مھمى بوده اند – جکسون، گرانت، و آيزنھاور –

صل را تا آنجا ژنرال دوايت آيزنھاور اين ا. کردند لزوم جدا و مشخص نگھداشتن عملکردھاى سياسى و نظامى را درک مى
  .خوددارى کرد دوم جھانى ھنگاميکه فرمانده نيروھاى متفقين در اروپا بود از رأى دادن نگاھداشت که در طول جنگ

 

خوددارى . سياست خدمت کند اصل کليدى ارتش را ملزم مى سازد که در يک نقش اجرائى، و نه در جھت تعيين دومين
بود نماينده اين باور است که تصميمات نظامى نبايد تحت تأثير تصميمات  ه در ارتشآيزنھاور به رأى دادن در خالل مدتى ک

آن بايد مشورتھاى مربوط به استفاده  بجاى. ژنرالھا نبايد در جريانات تصميم گيرى سياسى درگير شوند. قرار گيرد سياسى
 آنجا که ممکن است در جھت موفقيت ھدفھاى سياستگذاران عرضه کنند و تا از نيروى نظامى را در راستاى رسيدن به

. شود يا نه، بايد به رھبران سياسى واگذار گردد اين مسئله که آيا انتخاب راه حل نظامى بايد دنبال. اقدامات نظامى بکوشند
مدون که به  در حاليکه يک قانون اساسى. مشکل تر است تا حفاظتھاى مربوط به قانون اساسى نائل شدن به اصل دوم بسيار

مى کند اولين قدم عالى در اين راه است، مسئله  راحت تقسيم متناسب نيروھا را بين رھبران نظامى و سياسى مشخصص
است  مانع عمده بر سر راه کنترل نظاميان بر ارتش اغلب فرھنگى. نقش او اطاعت است اصلى قانع کردن ارتش است که

است اما اگر بنا باشد که ارتش تحت کنترل غير  اين فرھنگ مشکل مبارزه با. که به نظاميان فروشکوه فراوانى بخشيده است
آراى عمومى  مسلمأ اگر رھبرى غير نظامى با. اين کار مستلزم زمان و آموزش است. باشد نظاميان در آيد الزام آور مى

سخت تر از  اين يک وظيفه مشکل است اما. کند انتخاب شده باشد، مشروعى او در چشم مردم به کنترل ارتش کمک مى
عناصر جامعه  بايد اين مسئله روشن شود که ارتشى که خود را تنھا به عنوان يکى از. نيست ساختن يک دولت سالم و آزاد



اعمال آن تا حد بيشترى منعکس کننده حاکميت مردمى است  آزاد مى شناسد قدرتمندتر خواھد بود نه ضعيف تر و در نتيجه
 .کنند که به آن خدمت مى
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