
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 نقش پول در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  
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 سياسي اهياداره ژپوهش
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 یایاز ز ا گرانلیتحلتاکنون با مباحث زیادی آمیخته شتت ا استت     کایآمری جمهوراستت یر انتخابات

امین ترین مباحث این انتخابات تیکی از جنجالی ان .پرداخته ز ایای پی ا   پنهان این مباحثگوناگون به 

های بزرگ خواا از سوی افراد سرشناس   ثر تمن    شرک کان ی اهای دموکرات   جمهوریمنابع مالی 

در انتخابات  یر زیشتتتر  پ نیترمهم توانیالزم را م هیفراهم کردن ستتترما ییتواناملیتی استتت .  چن 

س . انتخابات آمر کایآمر سع  ا کا،یدان شور   م ت طوالن نیبه عل    به  گریک یرقاب  نامزدها با  یک

ده  نتایج یک بررستتی ستتادا نشتتان می .شتتودیشتتناخته م ایانتخابات در ستتراستتر دن نیترعنوان گران

    های انتخاباتی اسانتخابات آمریکا به شکل انکار ناپذیری آلودا به دالرهای خرج ش ا در طول رقاب 

هایی استتت  که مردم را پاش کنن ا استتت  نه دی گاا  اقعی اکتری ، بلکه ریخ آنچه در نهای  تعیین

 ملیتیهای بزرگ چن داران بزرگ   شتترک تح  تاثیر قرار می ده    در نهای  فرد مورد نظر ستترمایه

در  یقانون  یمح  د چیتنها کشور جهان اس  که ه  یشا کایآمر رس .جمهوری آمریکا میبه مقام رئیس

 یعال نوایبود که د شی. دا سال پاس   ضع نکردا یانتخابات یکارزارها یبرا یخرج ثر ت شخص نهیزم

در   یمح  د جادیحکم داد که هرگونه ا کایآمر خیتار یهامیتصتتم نیتریجنجالاز  یکیکشتتور در  نیا

باراک ا باما در ستتتال  یکارزار انتخابات استتت . انیب یخالف اصتتتل آزاد هزینه کردن در انتخابات نهیزم

گرف    پول  یمال کمک کایآمر یِجمهور استتت یانتخابات ر خیدر تار یگریاز هر نامزد د شیب ۲۰۰۸

 ص ش  ،آ ر حزبیهای سرسامعال ا بر هزینه د نال  ترامپهش  سال بع     نهایتا پیر ز ش . خرج کرد

ص ص کی   ونیلیشش م   شخ خرج  یجمهور  سایرا در کارزار انتخابات ر اشیهزار دالر از ثر ت 

 کایجمهور آمر سید نال  ترامپ، رئحاال پس از چهار ستتتال   .یاهش رستتت  ا  هم به نتیجه دلخو کرد

خود  یانتخابات نیکمپ یدالر از پول خودش را برا ونیلیمیکص  اس   لیما ماا گذشته اعالم کرد وریشهر

  .کن  نهیهز

های انتخاباتی   نقش پول در انتخابات ریاستتت  جمهوری آمریکا ر ، به بررستتتی هزینهنوشتتتتار پیش

 پردازد.می
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 اهمیت پول در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

سان گاهیپا ش “سرچیوبال رلگ” یاطالع ر  کایر آمر: دسدینویو م کندیم دیتاک کایبه نقش پول در انتخابات آمر یدر گزار

شما برا ست که  شده ا سم   ای "هاسوپر پک". ظهور ادیز یلیآن هم پول خ دیپول خرج کن دیدر انتخابات با یروزیپ یر

 .رج شودخ شتریو ب شتریب ،هااند تا پولها بوجود آمده. سوپرپکستپول خرج کردن ا یهم برا یاسیس تیفعال یهاتهیکم

ستند که با گرفتن کمک مال ییهاتهیها، کمسوپر پک س یه سانند تا با خیم یانتخابات یآن را به نامزدها ،یاز هرک رج ر

 دارد لکه پو یها هرکسککسککوپر پک نیبا وجود ا ، و آن اینکه،مشکککو وجود دارد کیکنند. اما  غیخود تبل یکردن آن برا

کارمند فرد پول دهنده  یبگذارد. در واقع نامزد مورد نظر به نوع رینامزد مورد نظرش تاث یرو میتواند به طور مسکککتقیم

دارد. اما پرداخت پول به  تیبه نامزدها محدود میپرداخت پول به طور مستق یشخص پولدار برا کیشود. طبق قانون یم

هم پول  داهایاز خود کاند یها حتتهیکم نیاز ا یاریندارد. بسکک یتیمحدود اهسککوپر پک ای یاسککیسکک تیفعال یهاتهیکم

و کنند، مسکککتقیم تیکه حما یبه طور کامو از نامزد انتخابات دیها طبق قانون باتهیکم نیدارند. ا اریدر اخت یشکککتریب

 یاما پشت پرده خود نامزدها رهبر ارها توسط هواداران پولدتهیکم ای هاسوپر پک نیاست که اکثر ا نیا تیباشند. اما واقع

 .1شوندیم

با  "ست؟ا کینوع انتخابات دموکرات نیا ایآ"، در کتاب «جورج تاون»استاد بازنشسته نامدار دانشگاه « نی. و یج   فنیاست»

 : نویسدمی 2۰1۶سال  یجمهور استیکارزار انتخابات ر یدالر اردیلیم میو ن کی نهیاشاره به هز

ســاد در دو انتخابات  کیدر  دیموفق با یاز گذشــتش شــده اســتد نامزدها تریو طوالن ترینامزد رقابت نییتع ندیفرا»

ساد زودتر هم با یکی لبشرکت کنند و اغ ا ر یادیز یرویمقدمات کار را فراهم آورندد آنها مجبورند کش وقت و ن دیدو 

 قیاز طر یمال یهاکمک یآورجمع ،ینظرخواه ،ینترنتیو ا یونیزیتلو غاتیکنندد تبل یمال یهاکمک یآورصرف جمع

ــاد نامش و ا ــ یهاداده لیو تحل یگردآور ل،یمیارس ــور،  یدهازمانمربوط بش آرا، و س ــش و کنار کش هواداران در گوش

ها و رسانش ،یاسیس ۀمشاور یهاکش شرکت ستیشگفت ن ن،یداده استد بنابرا شینامزدها را بش شدت افزا یهانشیهز

شار یانتخابات یهاتیفعال قیاز طر یاجتماع یهاشبکش سر ست آورده یسود  ساد  انددبش د ، باراک اوباما بش ۲۰۰۸در 

صلاز  یکینامزد  نیاول  یخوددار یدولت یِمال یهاکمک افتیانتخابات از در یینها ۀشد کش در مرحل لیتبد یدو حزب ا

یت کرد ها بات و در ن بات یِکارزار انتخا کارزار انتخا ما پنج برابر  با م۲۰۱۸در اکتبر  پود خرج کردد نیکمک یِاو نا  ۀ، روز

اجازه داد کش مبلغ  "یاســیســ تیفعال یهاتشیابرکم"بش  یعال وانیکش د یگزارش داد کش از زمان "واشــنگتن پســت"

صرف فعال ینامحدود  انیاندد از مپرداختش هاتشیابرکم نیدالر بش ا اردیلیم کیاز  شینفر ب ۱۱کنند،  یانتخابات یهاتیرا 

ستند و  ۵و  خواهیرنفر جمهو ۵افراد،  نیا ست، هم  خواهیبلومبرگ، هم جمهور کلینفر، ما کینفر دموکرات ه بوده ا

 ۲«دموکرات و هم مستقلد

 یوجود دارد، اما عمده منابع مال یادیابهامات ز تیعدم شکککفاف ویدلبه مالی انتخابات آمریکاکمک منابع  زانیدرباره م

ستیانتخابات ر سرما کایآمر یجمهورا ستند، هز یها و منابعشرکت اردریلیم دارانهیرا  شناس ه روند  .کنندیم نهیکه نا

برنده انتخابات  ینامزدها نهیهز زانیم 2۰12تا  2۰۰۰داشته و از سال  یآورسرسام شیافزا یانتخابات یهانهیهز یصعود

                                                           
 8/1/1391،«یرا دیپول و خر کا،یانتخابات آمر»  باشگاه خبرنگاران جوان، .1

 2۰2۰/1۰/18، «را مخدوش کرده است؟ کایپول انتخابات آمر ایآ» بی بی سی، .2
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ستیر ساس پژوهش  بایتقر ،یجمهورا ست. برا شده ا ست، م “آلبرت یزاخار”چهاربرابر  ساچو شگاه ما  یهاسال انیاز دان

 یهارقابت نهیدرصککد و هز ۶۰۰با تورم،  قیدر کنگره پس از تطب تیعضککو یبرا یمبارزات انتخابات نهیهز 2۰12تا  198۰

ستیانتخابات ر صد افزا 12۰۰ یجمهورا سال  افتهی شیدر ست. تنها در  در کو  نتونیکل یالری، دونالد ترامپ و ه2۰1۶ا

به ونیلیم 1۶۰و  اردیلیم کی عا دوم گریهمراه ددالر و  ها مجمو بات هز یبرادالر  ونیلیم 4۰۰و  اردیلینامزد خا  نهیانت

از رقم  یاسککت و برخ یانتخابات یهانهیدر هز بیرکورد عج کیاز ثبت  ی، حاک2۰2۰درباره انتخابات  هاینیبشیپ کردند.

 .1ندیگویآن سخن م یبرا یدالر اردیلیمهفتشش تا 

 برخی ازحامیان مالی دونالد ترامپ

 

                                                           
 1/۶/1399روزنامه فرهیختگان، .1

 

مدیرعامل بلک استون : استیو شوارتزمن

وارث بانک خانوادگی ملون: تیموتی ملون

معاون سابق فدراسیون جهانی کشتی: لیندا مک ماهون

بساز و بفروش و بازیکن معروف چوگان : ژئوفری پالمر

مدیرعامل مجموعه رسانه ای مارول : آیزاک پرلمتاتر

مدیرعامل شرکت اوراکل: صَفرا کاتز

موسس شرکت مشاوره سرمایه گذاری شواب: چارلز شواب

بنیانگذار شرکت مدیریت سرمایه گذاری الیوت : پل سینگر

مدیرعامل بانک سرمایه گذاری استیفن: وارن استیفن

بنیانگذار شرکت تجهیزات منزل هوم دپو: برنارد مارکوس

موسس کارگزاری اسکات ترید: روجر رینی

مالک هلدینگ سرمایه گذاری داف: توماس داف

فلر رئیس و مالک بورس اوراق بهادار نیویورک و همسرش کلی لو: جفری اسپرسر

مدیر صندوق پوشش ریسک: جان پائولسون
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 برخی از حامیان مالی جو بایدن

  

 انتخابات پیش رو

شتوانه مال یفرد چیهدر آمریکا  سطح مل یحزبدر انتخابات چه درون تواندینم یبدون پ  نیهمشود. به روزیپ یو چه در 

باشد.  اشیهنگفت انتخابات یهانهیهز نیتام یبرا یدنبال راهبه دیدارد، با یجمهوراستیر یدر سر سودا یهرکس ویدل

 کا،یآمر یاسکککت که در انتخابات سکککال جار رمحتمویغ درآنق یدالر ونیلیچندصکککد م نهیدر انتخابات بدون هز یروزیپ

ماال هر» عاون فعل« سیکا با یم نا ویدلبه دنیجو  بات نیکمپ ،یمال یهاکمک یآوردر جمع ییعدم توا خود را  یانتخا

 کرد. ویتعط

 یمعنا شدن از یدر حال ته جیبه تدر یغرب یبه عنوان نماد دموکراس کایمعتقدند که انتخابات در آمر یاسیارشناسان سک

ست و ب یواقع شا اثر و تع نکهیاز ا شیا شند ا کنندهنییمردم من سرما نیبا ستند که تاث هیصاحبان  س ریه بر  یادیز رایب

سال جینتا سرما رییتغ یر نقش پول در مبارزات انتخاباتیاخ یهاانتخابات دارند. اگرچه در  ش هیکرده اما هنوز هم  توانه و پ

 .شودیمحسوب م کایدر انتخابات آمر یاز ارکان اصل یکی یمال

دموکراتش  بیترامپ از رق یکه همزمان با سبقت آقا دهدینشان م« پاسخگو استیس» یقاتیتازه مرکز تحق یهایبررس

بزرگ  یهاشکککرکت یمال تیرقم حما شیدر حال افزا دنیبا یآقا کا،یآمر یثروتمندان خرده پا یمال یهادر جذب کمک

ه ک کایآمر یاسیس-حاکم بر اقتصاد یسنت هیخالف رو برکم سابقه و  یرخداد است. خواهشیجمهور بیبا رق سهیدر مقا

 .کالن برخوردار بود یهاهیبزرگ و صاحبان سرما یهاشده شرکت نیتضم یبانیاز پشت خواهیمعموال حزب جمهور

سا لگرانیتحل صاد ویم سیس-اقت سب و کارها شیگرا رییمعتقدند که تغ کایآمر یا احزاب  یبزرگ به نامزدها یرهبران ک

 تواندیاز دو راه م یکارمحافظه نیآنها داشته باشد. به باور آنها ا یکاردر محافظه شهیر تواندیو دموکرات م خواهیجمهور

س سیبروز  شته باشد و بر گرا یا شکار  تیکه حما انددهیرس جهینت نیبه ا رانیاز مد یبگذارد. برخ ریتاث آنها یعمل شیدا آ

راسکککت  یهاانیبه جر یکینزد زیاو و ن زدهتینژادپرسکککتانه و جنسککک یهاشیبر گرا یمبن ییهاترامپ که با اتهام یاز آقا

:  جورج سوروس
میلیاردر معروف

وزیر: پنی پریتزکر
سابق بازرگانی

ونر میلی: توماس استایر
و نامزد سابق 
دموکرات ها 

:  استیون اسپیلبرگ
کارگردان سینما

: مارک پینکوس
نگا بنیانگذار شرکت زی

ی مدیر اجرای: باری دیلر
اکسپدیا

از : داستین موسکویتز
وکبنیانگذاران فیسب

ن وکارآفری: شان پارکر
همکار سابق شرکت 

فیسبوک

مدیرعامل : جف اسکول
سابق ای بی 

همسر رید : میشل یی
هافمن، بنیانگذار 

لینکدین

از : اوان ویلیامز
موسسان توییتر

مسر ه: نیکول سیستروم
کوین سیستروم، از 

رامپایه گذاران اینستاگ

همسر: نیکول شاناهان
سرگئی برین، از 

بنیانگذاران گوگل 

-یانبن: رید هاستینگس

گذار و مدیرعامل 
نتفلیکس

: ملودی هابسون
مدیرعامل شرکت 

سرمایه گذاری آریل

همسر: لورن پاول جابز
سابق استیو جابز  از
لپایه گذاران شرکت اپ
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محصککوالت آنها شککود. لذا  هب انیمشککتر شیها و گراموجب ضککربه به برند شککرکت تواندیمواجه اسککت، در عمو م یافراط

 .خود را متوقف کنند حیصر تیاند تا حماداده حیاز آنها ترج یتعداد

او و  یجنجال یهااقدام ویرا به دل خواهانیخود از نامزد جمهور تیحما زیهم هسکککتند که در عمو ن رانیمد یبرخ اما

س تیاند. چرا که با وجود حمامتوقف کرده ،یشوک درمان کردیاتخاذ رو سط آزاد یاریب سب و کارها از ب صاحبان ک یاز 

س یاکثر آنها در حوزه اقتصاد ،یاجتماع یها سیو  س نیهستند. همچن کارمحافظه یا کار حاضر محافظه رانیاز مد یاریب

صله خود را نامزد پ دیکه زودتر با انددهیرس جهینت نیبه ا هاینظرسنج جینتا هیبر پا یبنددسته نیدر ا  کمتر کنند روزیفا

شرکت رانیهمچون مد ایو  شد  شوند و هر هوم دپو و بلک یهاار سته  ستون، دو د ستاد  کیا از نامزدها کمک  یکیبه 

 .1کند

 نتیجه گیری

به  داهایداز کان کیهر  یبرا کایآمر یها در روند انتخاباتنهیهزنقشی اساسی و تعیین کننده دارد.  کایپول در انتخابات آمر

ه سلطه را ب کایانتخابات آمر افکار مردم را شکو داده و ،یونیزیتلو یهاو شبکه غاتیتبل .رسدیدالر م ونیلیمها و صدها ده

ان توصورت نظری نمیهکه بدر حالی به معنای واقعی کلمه با پول گره خورده است. کایدر آمر یاند. دموکراسخود درآورده

اما در عمو کاندیداهای مردمی هیچ شانسی برای پیروزی در انتخابات ندارند. در جریان  ،تاثیر دانسترای مردم را بی

وفسور پر انتقادات از کنترل انتخابات توسط جریان پول شدیدا مورد انتقاد قرار گرفت. 2۰1۶انتخابات ریاست جمهوری سال 

 :معتقد است« جیکمبر»اقتصاددان و استاد دانشگاه  ،«ریشکسپ یرودن»

-شیماسر داردد کایتمام ملت آمر یاز را یترکنندهنیی)قشر ثروتمند( قطعا نقش تع کایدهم درصد از مردم آمر کید پو »

ابات در انتخ یاکننده نییعامل تع ،یونیزیتلو یهاهمچون شبکش یارتباط جمع لیبا در دست داشتن وسا کایداران آمر

  «داران هستندد شیسرما نیهم کایآمر یاسیدر نظام س یگران اصلیالب و بوده کایآمر

 که: یی نیز بر این باور استکایآمرسیاسی  گرویتحل «بارت نیکو»دکتر 

ه دادگا یتوسط پود اداره شده استد بر اساس را یاگذشتش بش طور گسترده یهادر دهش کایدر آمر یانتخابات ندیفرآ »

وجود  کایآمر یاسیس یندهایدر خرج کردن پود در فرآ یتیگونش محدود چیصادر شد، ه ۲۰۱۰کش در ساد  کایآمر یعال

 ادر تاریخ آمریک یگریاز هر زمان د شتریب کایآمر تپود در انتخابا ریامروز با توجش بش شواهد، تاث بر این اساس نداردد

 یاهکشور نشانش نیا یاسینظام س و است ایمشخصا متعلق بش گروه اندک شمار ثروتمندان و اغن کاینظام آمر استد

 2.«ستین آمریکا یاسیشاخص در نظام س نیارترذرگیمردم تاث یرا درا ندارد یدموکراس
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