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شکاف های آمریکا     

در هـر دوره میلیاردهـا دالر توسـط افرادی که در سـطوح مختلف محلـی، ایالتی یا ملی در انتخابات شـرکت می کنند 
هزینـه می شـود. ایـن فرآینـد در طـول سـالیان دموکراسـی آمریکایی را به یـک سـرمایه گذاری پرهزینـه تبدیل کرده 
اسـت. برخـالف ماهیـت دموکراسـی و مفهـوم آن در رویکـرد آمریکایـی، تنها افـراد ثروتمند توانایی حضـور و تغییر 
درصحنـه ی سیاسـی را دارنـد. همچنیـن، تزریـق پـول بـه فرآینـد دموکراتیـک منجر به مشـکالت متعددی شـده که 
فسـاد مقامـات دولتـی و نفـوذ البی گرانـی کـه بـه دنبـال تغییـر دادن آرای سیاسـتمداران و دسترسـی بـه مقامات 
دولتـی هسـتند را فراهـم کـرده اسـت. ایـن فرآینـد معمول توسـط افـراد ثروتمنـد کنتـرل و مدیریت می شـود؛ اما 
دموکراسـی آمریکایـی بـه خاطـر نفوذ پول در سیاسـت به قدری مشکل سـاز شـده که مـردم آمریـکا را در آغاز دهه ی 
سـوم قـرن بیسـت و یک بـا سـؤاالتی اساسـی روبـرو کـرده اسـت: »چـه کسـی واقعـًا در آمریـکا قـدرت را در اختیار 
دارد - آیـا ایـن قـدرت در اختیـار مـردم آمریـکا اسـت یـا افـرادی که از ثروتشـان بـرای پیشـبرد منافع خـاص خود، 

می کنند.« اسـتفاده 

مقدمه
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شـیر  »پـول  آمریکایـی،  ضرب المثـل  یـک  از  نقـل  بـه 
پردازانـه  کمـی خیـال  اگرچـه  اسـت.  مـادر سیاسـت« 
کـه  چیـزی  بـا  را  پـول  می تـوان  درواقـع  امـا  باشـد، 
و حفـظ می کنـد  تغذیـه  را  و سیاسـتمداران  سیاسـت 
مرتبـط کـرد. بـدون تزریـق هنگفـت پـول، کمپین هـای 
متخصـص،  مشـاوران  نمی تواننـد،  آمریـکا  انتخاباتـی 
بی پایـان،  رسـانه ای  تبلیغـات  مـداوم،  نظرسـنجی های 
سـفرهای متعـدد و همـه ی هزینه هـای متفرقـه ماننـد 
تبلیغـات کاله و تی شـرت تـا پاکـت نامه و تمبـر را تهیه 

. کنند

طبـق   ،۲۰۰۰ سـال  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  در 
داده هـای کمیسـیون انتخابـات فـدرال، هزینـه ی حضور 
در کاخ سـفید تقریبـًا ۴۵۰ میلیـون دالر بـود. در سـال 
۲۰۰۴ ایـن مبلـغ بـه ۶۵۰ میلیـون دالر افزایـش یافـت و 
انتخابـات ۲۰۰۸ از مـرز ۱ میلیـارد دالر گذشـت. در سـال 
۲۰۱۲ مبلـغ هزینـه شـده تقریبًا ۲٫۶ میلیـارد دالر بود و در 
سـال ۲۰۱۶ دو نامـزد اصلـی، دونالـد ترامـپ و هیـالری 
کلینتـون ۶۸۹ میلیـون دالر هزینه کردند. بـا اضافه کردن 
پـول خـرج شـده توسـط سـایر نامزدهـای دموکـرات و 
جمهوری خـواه کل مبلـغ از ۵ میلیـارد دالر فراتـر می رود. 
بایـد اضافـه کرد کـه کل هزینـه نهایی شـامل کمک های 

نقش پول در سیاست

به اصطـالح »پول هـای کثیـف« نبـوده  و شـامل رقابـت 
بـرای مجلـس نمایندگان و سـنا نمی شـود. در سـال های 
بـه  کنگـره  رقابت هـای  تمـام  هزینـه   ،۲۰۰۶ و   ۲۰۰۴
۴ میلیـارد دالر رسـید کـه میانگیـن هزینـه کسـب یـک 
کرسـی مجلـس نماینـدگان بیش از ۱ میلیـون دالر و یک 
کرسـی سـنا حـدود ۸ میلیـون دالر بـود. در سـال ۲۰۱۲ 
هزینـه انتخابـات ملی بـرای مجلس نماینـدگان بیش از 
۱ میلیون دالر و یک کرسـی سـنا تقریبـًا ۱۰٫۲ میلیون دالر 
بـود، اگرچـه برخـی بـرای سـنا از ایالت های کلیـدی و با 
رقابـت درون حزبـی بـاال حضـور دارند کـه در این صورت 
مبلغ هزینه شـده بسـیار بیشـتر از ۸ میلیون دالر اسـت.

بـرای نمونـه، در سـال ۲۰۱۶، رقابت برای کرسـی سـنا در 
فلوریـدا در بـا پیـروزی »مارکـو روبیـو« به پایان رسـید و 
۴۴ میلیـون دالر )۵۲ میلیـون دالر با احتسـاب کمک های 
جمع آوری شـده( هزینـه داشـت. ایـن موضـوع در حالی 
اسـت کـه اعضـای مجلـس نماینـدگان و سـنا حقـوق 
سـاالنه ای دریافـت می کننـد کـه بـا توجـه بـه سـابقه و 
موقعیـت آن هـا در سلسـله مراتب قـدرت، هنـوز کمتر از 
۲۰۰هـزار دالر در سـال اسـت. با هر معیـاری، مبلغ هزینه 
شـده بـرای رسـیدن به کنگـره به مراتـب باالتـر از حقوق 

رسـمی نمایندگان اسـت .



13 گزارش مجمع ایرانی دفاع از حقیقت

شکاف های آمریکا

ارتبـاط بین پول و سیاسـت در آمریکا سـابقه ای طوالنی 
دارد کـه بـه دوران »اندرو جکسـون« و »سیسـتم فاسـد« 
او برمی گـردد، زمانـی کـه جوینـدگان کار برای به دسـت 
پرداخـت  هنگفتـی  پـول  دولتـی  شـغل  یـک  آوردن 
»کریـپ«،  و  »واترگیـت«  رسـوایی  پـی  در  می کردنـد. 
سـال  در  را  فـدرال  انتخاباتـی  کمپیـن  قانـون  کنگـره 
۱۹۷۲ تصویـب کـرد. ایـن قانـون مسـتلزم شفاف سـازی 
تمـام کمک هـای مالـی بیـش از ۱۰۰ دالر بـه نامزدهـای 
فـدرال بـود و به شـهروندان اجـازه داد تا حتـی از ۱ دالر 
هزینـه ی کمپیـن ریاسـت جمهوری مطلـع باشـند. قانون 
کمپیـن انتخاباتـی فـدرال در سـال ۱۹۷۴ تأمیـن مالـی 
عمومـی انتخابات ریاسـت جمهـوری را بالمانع دانسـت 
و محدودیت هـای خاصـی را بـرای کمک هـای تبلیغاتی 

بـه نامزدهـای فـدرال تعییـن کرد .

قانـون  اول  متمـم  در  بیـان  آزادی  بحـث  از  اسـتفاده 
اساسـی به عنـوان مبنایـی بـرای مشـارکت در مبـارزات 
انتخاباتـی بـه کنگـره این فرصـت را داد تـا از اصالحات 
مالـی گسـترده اجتناب کرده و به سـمت تأمیـن مالی از 
منابـع مردمـی برود. البته بـرای زمانـی محدودیت هایی 
را بـرای کمک هـای فردی، به ویـژه از سـوی اهداکنندگان 
بـزرگ، ایجـاد کـرد؛ امـا به هرحـال، منابـع شـخصی یـا 
افـراد، شـرکت ها و سـایر نهادها برای تأمیـن هزینه های 
تبلیغاتی با حمایت قانون اساسـی از آزادی بیان، توجیه 
می شـد . در ادامـه، خألهایـی در قانـون یافـت شـد که 
اجـازه مـی داد به جـای بـه نامزدها، بـه احزاب سیاسـی 
پـول داده شـود. ایـن اقـدام به اصطـالح »پـول سـفید« 
راهـی بـرای کمک هـای هنگفـت اهداکننـدگان ثروتمند 
بـود و رونـد هزینه هـای بـاال در کمپین هـای فـدرال را 
آمریکایی هـا  بیشـتر  تأمیـن کـرد. در چنیـن شـرایطی 
معتقـد هسـتند پـول سیسـتم سیاسـی را فاسـد کرده و 

تالش برای کاهش ارتباط پول و 
سیاست

افـراد مسـتقر در دفاتر نمایندگان و نامزدها از اشـخاص، 
شـرکت ها و گروه هـای ذینفـع مبالـغ هنگفتـی دریافـت 

می کننـد .

در سـال ۲۰۰۲، سـناتور جمهوری خـواه »جـان مک کیـن « 
از آریزونـا و سـناتور دموکـرات »راس فینگولـد « از ایالت 
ویسکانسـین قانـون اصالحـات کمپیـن انتخاباتی »بی-
سـی-آر-ای « را از طریـق کنگـره بـه اجـرا گذاشـتند. این 
دالر   ۲۳۰۰ بـه  را  فـردی  قانـون محدودیـت مشـارکت 
افزایـش داد و اجـازه کمـک تـا ۲۸۵۰۰ دالر بـه کمیتـه 
ملـی حـزب را بالمانـع اعـالم کـرد. درمجمـوع، بـا توجه 
بـه »بی-سـی-آر-ای«، یـک فـرد می تواند تـا ۱۰۸۲۰۰ دالر 
در یـک دوره دوسـاالنه کمـک کند. جای تعجب نیسـت 
کـه »بی-سـی-آر-ای« بـا ایراداتـی از قانـون اساسـی و 
تالش هایـی بـرای مسـکوت ماندنـش روبرو شـد . البته 
»اتحادیـه ی  سـازمان  مالـی،  کمک هـای  توجیـه  بـرای 
شـهروندی « بـر ایـن عقیده بـود که گروه هایـی که مبالغ 
هنگفتـی را در یـک کمپیـن خـرج می کننـد، مسـتقل از 
نامزد سیاسـی خواهند بود. در مقابل، منتقدان سیسـتم 
مالـی کمپین هـای انتخاباتـی در مخالفت بـا »اتحادیه ی 
شـهروندی« اظهـار داشـتند که آنچـه قانون انجـام داده، 
ترویـج فسـاد و خریدوفـروش دموکراسـی اسـت . در 
سـال ۲۰۱۰، مرکـز »عدالـت برنان « مشـخص کـرد که از ۱ 
میلیـارد دالری که توسـط »بنـگاه مالی« در سـطح فدرال 
خـرج شـده، ٪۶۰ آن فقـط از ۱۶۵ فـرد و همسـران آن ها 
تأمین شـده اسـت. اگرچـه طبـق قانـون فعلـی حداکثـر 
مجـاز تأمیـن مالـی ۵۲۰۰ دالر اسـت و ثروتمنـدان ابتدا 
کمک هـای  بـا  سـپس  و  می کننـد  کمـک  دالر   ۵۲۰۰
نامحـدود بـه بنگاه هـای تبلیغاتـی یـا یک نهـاد واسـطه 

اهـداف خـود را دنبـال می کننـد .
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تاریخچه تأمیـن مالی کمپین هـای انتخاباتی و منتقدان 
آن همـواره بـا فـراز و نشـیب های فراوانی همـراه بوده، 
امـا نکتـه ی قابل توجـه حساسـیت ایـن موضـوع بـوده 
کـه هیـچ زمـان بی تأثیر نبـوده اسـت. بـرای خألهای و 
فرصت هـای جدیـد در دور زدن قانـون و جمع آوری پول 
بـرای نامزدهـا. نتیجـه ی همـه تالش هـا بـرای اصالح و 
فـرار از نحـوه تأمیـن مالـی در انتخابات فـدرال منجر به 
حـوادث متعدد و موجی از رسـوایی های سیاسـی شـده 
اسـت. البتـه، پیگیـری بی وقفـه راه هایـی بـرای تـداوم 
انتقـال مبالـغ هنگفـت بـه فرآیندهـای سیاسـی مهـم 
بـوده، امـا ایـن موضـوع تضعیـف اعتمـاد عمومـی بـه 
نظام هـای انتخاباتـی و قانون گـذاری را در پـی داشـت.

می دهنـد،  پـول  کاندیداهـا  بـه  آمریکایی هـا  وقتـی 
از طریـق یـک شـرکت،  یـا  و  انفـرادی  به صـورت  چـه 
اتحادیـه یـا انجمـن تجـاری، ایـن کار را بـرای اهـداف 
نوع دوسـتانه یـا بلندمرتبـه انجـام نمی دهنـد. نـام ایـن 
بـا  و  اسـت  »دسترسـی«  واشـنگتن  در  بـازی سیاسـی 
دسترسـی، تأثیرگـذاری بـر سیاسـت های عمومـی ایجاد 
می شـود. البتـه مشـکل کمک هـای مالی بـه کمپین های 
توانایـی  آمریکایی هـا  اکثـر  کـه  اسـت  ایـن  تبلیغاتـی 
کمـک مالـی بـه نامزدها را ندارنـد. نتیجه این اسـت که 
اکثـر آمریکایی هـا امـکان دسترسـی بـه مقامـات دولتی 
ندارنـد و چشـم انداز تأثیرگـذاری آن ها بر سیاسـت های 
امـکان  حتـی  آن هـا  بـود.  خواهـد  ناممکـن  عمومـی 
بـرای جمـع آوری هزینه هـای  یکپارچگـی  و  هماهنگـی 
یـک نامـزد خـاص را نیـز ندارنـد. به طـور خالصـه، همه 
بخش هـای اقتصـادی خصوصـی خواسـته ای از دولـت 
دارنـد و کمک هـای تبلیغاتـی بـه قانون گـذاران کلیـدی 
تجـاری  روش  نوعـی  ریاسـت جمهوری،  نامزدهـای  یـا 
اگـر  اینجاسـت  هوشـمند محسـوب می شـود. مشـکل 

کمک مالی به نامزدها و تالش برای 
دور زدن قانون

یـک آمریکایـی معمولـی نتوانـد در ایـن بـازی سیاسـی 
مشـارکت کنـد، چگونـه می توانـد از منافع خـود )حقوق 
شـهروندی( محافظـت کنـد؟ آمریکایی های کـه توانایی 
پرداخـت کمک هـای عمده بـه کمپین هـای انتخاباتی را 

ندارنـد، چگونـه بـه دولـت دسترسـی پیـدا می کننـد؟

ازایـن رو می تـوان پـول را »شـیر مـادر سیاسـت آمریکا« 
توصیـف کـرد و آن را »ریشـه همـه بدی هـا« دانسـت. 
بدیـن ترتیـب کمک هـای تبلیغاتـی »گربه هـای چـاق « 
بـه نامزدهـای پسـت های دولتـی بـرای دسترسـی بـه 
رهبـران قدرتمنـد یـا نفـوذ توسـط البی گران مشـکوک، 
می توانـد تأثیـر مخربـی بر روند سیاسـی داشـته باشـد.

اگرچه فسـاد عمومـی مصادیق مختلفـی دارد، اما برخی 
از مـوارد مشـترک در مورد اثرات مخرب پول و سیاسـت 
وجـود دارد. بـا اطمینـان می تـوان گفت که هـر چه یک 
حزب سیاسـی بیشـتر در قدرت بماند، احتمال اینکه پول 
اثر فاسـدی داشـته باشـد و درنهایـت منجر به رسـوایی 
مخـرب آن مجموعه شـود بیشـتر اسـت. عالوه بـر این، 
رسـوایی پرونده هـای مالـی معمـواًل بـه افـرادی مرتبـط 
هسـتند که سـال ها سـابقه ی حضور درصحنه ی سیاسـی 
رادارنـد و بـه موقعیت هـای قدرتمنـدی رسـیده اند کـه 
تصمیمـات و اقدامـات آن هـا می توانـد در جهت گیـری 
یـک سیاسـت عمومی خاص، تأثیـر بگذارد؛ امـا آنچه از 
همـه مهم تـر اسـت این اسـت که با هـر مورد از فسـاد، 
سـطح اعتمـاد عمومـی آسـیب می بینـد. ایـن موضـوع 
بـه آن دلیـل اسـت کـه تـرس مـردم آمریـکا مبنـی بـر 
اینکـه تصمیمـات سیاسـی را می تـوان با توزیـع پول به 
اعضـای کنگـره یا قـوه مجریه تغییـر داد، واقعیـت پیدا 

می کنـد.
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یکـی از نمونه هـای اثـرات مخـرب پـول بـر سیاسـت، 
پرونـده ی »رنـدی دوک کانینگهـام « نماینـده ی کالیفرنیا 
در کنگـره، در سـال ۲۰۰۵ بـود. او پـس از اعتـراف بـه 
اتهـام دریافـت ۲ میلیون دالر رشـوه از پیمانکاران دفاعی 
در منطقـه خـود در »سـن دیگـو« از کنگـره اسـتعفا داد. 
دادسـتان های دولتـی اظهـار داشـتند کـه »کانینگهـام« 
خانـه  اش را بـه یـک پیمانـکار دفاعـی بـه قیمتـی بـاال 
فروختـه و از ایـن »سـود« بـرای خریـد یک رولـز رویس، 
یـک قایـق تفریحـی، عتیقه جـات و سـایر اشـیاء قیمتی 
بـرای تزئیـن عمـارت ۲٫۵ میلیـون دالری خـود اسـتفاده 
اعتـراف »کانینگهـام«، دادسـتان  از  کـرده اسـت. پـس 
فـدرال »کارول الم«، جـرم او را صدمـه بـه نظام سیاسـی 
آمریـکا و اعتمـاد عمومی بـه مقامات دولتـی، اعالم کرد. 
او همچنیـن اظهـار کـرد: »شـهروندانی کـه کانینگهـام را 
انتخـاب کردنـد، تصـور می کردنـد کـه او تمـام تـالش 
خـود بـرای آن هـا خواهـد کـرد. در عـوض، او بدتریـن 
کاری را انجـام داد کـه یـک مقـام منتخـب می توانـد 
انجـام دهـد - او از طریـق موقعیـت خـود ثروتمند شـد 
و بـه اعتمـاد کسـانی کـه به او اعتمـاد کـرده و رأی داده 

تجربیات تاریخی و اظهارات 
کارشناسان

بودنـد، آسـیب زد .

درحالی که برای حرکت به سـمت یک سیسـتم انتخاباتی 
با بودجه عمومی در سـطح فدرال تمایل شـدیدی وجود 
دارد، تحقیقاتـی نشـان می دهـد کمک هـای تبلیغاتی و 
هزینـه هنگفـت انتخابـات ممکـن اسـت مضر نباشـد و 
لزومـًا زمینه ای برای رشـد فسـاد به وجود نیـاورد. »جان 
کولمن «، اسـتاد دانشـگاه ویسکانسـین، کارشـناس پول 
و سیاسـت، در مطالعـه ای اظهـار داشـت: »هزینه هـای 
زندگـی  مؤثـر  جنبه هـای  بـه  مهمـی  کمـک  کمپیـن، 
دموکراتیـک، ماننـد دانـش و دقـت در مـورد نامزدها به 
وجـود آورده، پویایـی سیاسـی را بـه همراه داشـته و به 
اعتمـاد عمومـی لطمـه نمی زند. همچنیـن، مطالعه ای که 
توسـط »جان سـمپلز « از مؤسسـه ی »کاتو « انجام شـد، 
نشـان داد کـه سیاسـتمداران در همـه سـطوح دولتـی 
به جـای تحـت تأثیـر قـرار دادن رأی دهنـدگان در فرآیند 
کمک کننـدگان  از  انتخاباتـی،  مبـارزات  در  مشـارکت 
پـول دریافـت می کننـد، بـا ایـن درک کـه آن هـا در یک 
سیاسـت عمومـی خـاص یـا بـه کنـش دولتـی اعتقـاد 

مشـترک دارند .
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از بسـیاری جهـات، سیاسـتمداران اسـیر ماشـین پـول 
هسـتند، آن ها تـالش می کننـد محدودیت هـای قانونی 
یـا اقـدام بـه سـبک اروپایـی )سیسـتم مالـی عمومـی 
ممکـن اسـت صالحیـت آن هـا را بـه خطـر بینـدازد( یا 
روش سـنتی اسـتفاده از مشـارکت های نقدی را به عنوان 
ابـزاری بـرای تأثیرگـذاری بـر سیاسـت های عمومـی را 
به طـور کامـل اصـالح کنـد. پـول و سیاسـت مطمئنـًا به 
هـم مرتبـط هسـتند و نمونه هـای متعددی وجـود دارد 
کـه پـول منشـأ فسـاد و رفتارهـای غیراخالقـی از سـوی 
به طـور  امـا پـول و سیاسـت  مقامـات دولتـی اسـت؛ 
خـودکار فضای ناخوشـایندی را در عرصه سیاسـی ایجاد 
نمی کنـد کـه سیاسـتمداران را بـه تصمیم گیری سیاسـی 
بـر اسـاس میـزان مشـارکت سـوق دهـد. مشـارکت ها، 
فرصـت بسـیار مهـم بـرای دسترسـی بـه سیاسـتمداران 
بـرای طـرح یک ایده یا پیشـبرد یـک پیشـنهاد از طریق 

هزارتـوی فرآینـد حکومتی هسـتند .

بسـیاری از اعضـای کنگره و نامزدهای ریاسـت جمهوری 
در سـال های اخیـر آشـکارا از میـزان زمانـی کـه صـرف 
بـرای  مالـی  کمک هـای  یـا جمـع آوری  تلفنـی  تمـاس 
ثروتمنـد(«،  )منابـع  چـاق  »گربه هـای  از  پـول  طلـب 
بـه   ۲۰۰۶ سـال  در  کـه  کیسـی«  دارند.»بـاب  شـکایت 
عنـوان سـناتور »پنسـیلوانیا« انتخـاب شـد. او در مـورد 

نقش مؤثر پول در فرآیندهای 
انتخاباتی

رقابـت طاقت فرسـا بـرای جـذب پـول اظهـار داشـت: 
»مـن از جمـع آوری کمـک مالـی خسـته هسـتم . وقتی 
چهـار سـاعت در اتاقـی می نشـینید و تمـاس می گیرید، 
نوعـی رفتار کشـنده اسـت. هـر اقدامـی که ایـن فرآیند 
طاقت فرسـا را کاهـش دهـد بـرای کشـور و کاندیداهـا 

اسـت.   خوب 

به هرحـال احتمـال قوی وجـود دارد کـه اصالحات جامع 
مالی دربـاره ی مبارزات انتخاباتی فـدرال از طریق بودجه 
عمومـی در سیاسـت آمریکا بـه واقعیت تبدیل نشـوند. 
پـول زیـادی در میـان اسـت و افـراد بسـیار زیـادی از 
میلیاردهـا دالری کـه برای دسـتیابی بـه اصالحات خرج 
می شـود، امرارمعاش می کننـد. مبارزات انتخاباتی سـال 
۲۰۱۶ بـرای ریاسـت جمهـوری، حداقـل ازنظـر نقش پول 
و سیاسـت غیرعـادی بود. »جـرج بـوش« جمهوری خواه 
کـه بـه دنبـال ادامـه سلسـله خانوادگـی حضـور در کاخ 
سـفید بـود، بیـش از ۱۰۰ میلیـون دالر از اهداکننـدگان 
پـول جمـع آوری کـرد، امـا هرگـز نتوانسـت بـه هدفش 
برسـد. از سـوی دیگـر، دونالـد ترامـپ نسـبتًا هزینـه 
کمـی بـرای کمپیـن انتخاباتـی صـرف کـرد و در عـوض 
وام هـای  و  رایـگان  رسـانه ای  پوشـش  از  اسـتفاده  بـا 
شـخصی بـه کمپیـن خود، سیاسـت خـود را پیـش برد. 
ترامـپ، بـه یـک معنـا، بـا اسـتفاده از راهپیمایی هـای 
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و  نامـزدی اش  از  دادن حمایـت  بـرای نشـان  عمومـی 
سـپس بیانیه هـای بحث برانگیـز یـا حمـالت شـخصی 
کـه سـروصدای خبـری بـه وجـود آورد، مـدل جدیدی از 
تأمیـن مالـی کمپین هـای انتخاباتی ایجاد کـرد. به دلیل 
ناکامـی بوش در تبدیل شـدن بـه نامزد پیشـتاز و تحقیر 
اصلـی  ترامـپ، حامیـان  از طـرف  جمهـوری خواهـان 
محافظه کاری مانند »شـلدون ادلسـون « و »بـرادران کخ 
« منابـع مالـی قابل توجـه خـود را صـرف حفـظ اکثریت 
جمهـوری خواهـان در مجلـس نماینـدگان و سـنا کردند 
دلیـل  بـه  کلینتـون  هیـالری  دموکرات هـا،  طـرف  از   .
جمـع آوری پـول بـه روش سـنتی تر از طریق جسـتجوی 
کمک هـای مالـی از سـوی اهداکنندگان اصلـی، بانک ها، 
اساسـی  انتقـادات  بـا   » پک هـا  »سـوپر  و  شـرکت ها 
مواجـه شـد. به ویـژه، سـناتور »برنـی سـندرز« او را بـه 
از  پذیـرش صدهـا هـزار دالر هزینـه سـخنرانی  دلیـل 
شـرکت های بـزرگ وال اسـتریت مانند »گلدمن سـاکس« 
متهـم کـرد. از سـوی دیگر، سـندرز با تکیه بـر کمک های 
کوچـک هـزاران نفـر از حامیـان خـود، روشـی متفـاوت 
در پیـش گرفـت؛ بنابراین، در طـول مبـارزات انتخاباتی، 
پول بیشـتری نسـبت بـه کلینتون جمـع آوری کرد. روش 
او رویکـرد سـنتی رابطـه ی پول باسیاسـت را بـر هم زد .



گزارش مجمع ایرانی دفاع از حقیقت18

شکاف های آمریکا     

در  سیاسـت  و  پـول  بیـن  ارتبـاط  واقعـی  مشـکل 
ایاالت متحـده ایـن اسـت کـه سیسـتم، بسـتر پـرورش 
بی اعتمـادی عمومـی و بدبینـی جامعـه اسـت. سـطح 
آمریـکا  مـردم  توسـط  سیاسـی  رهبـران  بـه  اعتمـاد 
رهبـران  معتقدنـد  شـهروندان  و  اسـت  پاییـن  بسـیار 
سیاسـی به جـای حـل مشـکالت آزاردهنـده ملـی، بـه 
دنبـال ثروت انـدوزی و تعقیـب منافـع گروه هـای ذینفع 
خـود هسـتند؛ امـا یـادآوری ایـن نکتـه مهـم اسـت که 
میلیاردهـا دالر صـرف کمپین هـای انتخاباتـی در آمریکا، 
بـرای شـیوه زندگـی  بهایـی اسـت کـه مـردم آمریـکا 
دموکراتیـک خـود می پردازنـد. احتمـااًل بهتـر اسـت کـه 
ایـن هزینـه کمتـر باشـد و بدون رسـوایی های سیاسـی 
انجـام شـود؛ اما مـردم آمریکا رهبـران خـود را این گونه 
انتخـاب می کننـد و ایـن مدل از سیاسـت گـردش پولی 
باعـث ایجـاد مشـکل بی اعتمـادی دررونـد انتخابـات و 

منتخبـان خواهـد شـد.
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