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گرچه ممکن است اين  ،ميليارد دالر ھزينه داشته است ٨/۵مريکا حدود آگفته ميشود که انتخابات اخيررياست جمھوری 
 نکه درآ ن کشورمناسب به نظرنرسد ولی ظاھرا ھزينه انتخاباتی باآرقم باتوجه به کسربودجه ووضع نامساعد اقتصادی 

چندان نگران کننده وانتقادی نيست ودرمقام مقايسه باھزينه مريکا آدوره افزايش چشم گيری داشته است برای مردم  ھر
  .رسم ناقبولی شناخته نميشودھای ديگرازقبيل پايگاه ھای نظامی 

پول  ،زاد وقانونی شناختآ را انتخابات ازسوی کانديدایوری پول آن کشورجمع آمريکا ودادگاه عالی آزمانيکه کنگره  از
اصی بود با درکاليفرنيا شخصی که سابقه اش محدود به فيلمھای سينمائی خ چنانکه ،مريکا قرارگرفتآاساس انتخابات 

البته ازقبل ازتصميم دادگاه عالی امريکا رابطه پول وانتخابات منسجم  ،رسيد سرمايه گذاری کالنی به فرمانداری کاليفرنيا
    .وردآوجود ن مرحله تازه ای رابآبود ولی قانونی شدن 

نقدر درجريان آد وری ميشوآپولی که جمع  مقدار با ، رابطه بين پيروزی کانديد انتخاباتی رايکامرآکارشناسان انتخاباتی 
پول رای محسوب  که بنظرميرسد اساسا تشريفات رای گيری کاری اضافی است  وھمان مقدار انتخابات مھم ميدانند 

   .است

نيست   مريکا نقش سازآگان مجالس مانند درھيچ کشوردمکراتی درجھان مسئله پول برانتخابات روسای کشورويا نمايند
   .زيرسوال ميبرد را قانونی نيست وانتخابات ،بيشتر ازکشورھا حضورپول درانتخابات در

ميليون دالر باالتر نرفته  ۴٩ مريکا بسيارپائين است وگفته شده ھيچگاه ازآ ھزينه انتخابات انگلستان درمقام مقايسه با
  ١  .برابرھزينه انتخاباتی انگليس است ١٢٠ا مريکآاست ودرمجموع ھزينه انتخاباتی 

انصراف کانديد ھا عدم درخواست پول ازمردم شناخته مريکا نقش سازاست که يکی ازطرق آنقدر پول درانتخابات آ
   .ميشود

  مريكا آمباشر، نه ، رئيس جمهور  

 ن کشورآسياستمداران وکالن  گزر، ھمانطورھم ثروتمندان بمريکا سرنوشت سازاستآھمانطورکه پول درانتخابات 
 ملينی ھستند که بايد سياست تنظيممريکا درواقع مباشرين وعاآمريکا ھستند وروسای جمھورآتنظيم کنندگان سياست کلی 

ارتش به ماموريت  جنگ واشغال کشوری اعزام ميشود کيفيت عمل  نست کهآکنند درست ھمانند  اجرا مريکا راآشده 
ی انجام ماموريت است که چگونه وباچه وسائلی ھدف که اشغال کشوراست انجام وماموريت بافرمانده تعيين شده برا

مريکا ھم بھمان کيفيت آزادی عمل دارد روسای جمھوری آھمانطور که فرمانده ارتش درپيشبرد مقاصد جنگی  .دھد
مبارک و  از ، بوش باحمايتمريکا حفظ برتری اسرائيل براعراب استآازباب مثال سياست کلی  ،اختيار عمل دارند

خود عمل کرد واوباما بابرداشتن مبارک وگماردن مرسی وداغان کردن سوريه که بزرگترين خطر درشرق  اقدامات خاص
براه  ا) جنگ عراق وافغانستان رمريکاآنظم نوين ورھبری مريکا (آبوش درجھت اجرای سياست جھانی  –اسرائيل بود 

   .ن که ايجاد پايگاه نظامی بود به اتمام رسانيدآاوباما نتيجه  و انداخت

                                               
سرمايه داری  آقای ژان کرتين نخست وزير پيشين کانادا پيش از بيرون رفت از سياست، قانونی را به تصويب رساند که ھيچ شرکت تجاری و - ١

 ک- به صندوق انتخابات کانديدا ھای احزاب و مجلس کمک کند. حدالر کانادا  ١٠٠٠شخصی نمی تواند بيش از ويا 
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