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ร่างกฎหมาย บรรษัท การใช้จ่ายทางการเมือง 

การปกป้องรัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลาง
ค�าถามต่อที่ปรึกษากฎหมาย 59

ข้อเสนอ 59 ไม่มีประโยชน์อะไร 

แม้แต่ผู้สนับสนุนยังยอมรับว่า มาตรการทั้งหมดนี้ท�าเพียง "ส่งข้อความ
ไปยังสภาคองเกรส" 

พวกเขายอมรับว่าบริษัท "มีบทบาทส�าคัญในระบบเศรษฐกิจของเรา" 

สภานิติบัญญัติควรมุ่งเน้นในการท�าหน้าที่ของตน และยุติใส่มาตรการที่ไร้
ความหมายลงในญัตติเพื่อขอให้สภาคองเกรสจ�ากัดอิสระของการ
ออกเสียงโดยการกลับอ�านาจของศาลสูงสุด 

บริษัทให้เงิน สหภาพแรงงานให้เงิน ประชาชนให้เงิน พวกเขาทั้งหมดนี้
ท�าไปเพื่อสนับสนุนผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งที่พวกเขาชอบ และคัดค้าน
ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งที่พวกเขาไม่ชอบ 

ผู้สนับสนุนข้อเสนอ 59 กล่าวว่าประชาชน "ควรมีสิทธิ์ที่จะก�าหนดการ
ระดมทุนหรือการใช้จ่ายเงินที่เหมาะสมของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งและคน
อื่น ๆ ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการเลือกตั้ง" 

ใครตัดสินใจว่าขีดจ�ากัดที่เหมาะสมคืออะไร? 

สภาคองเกรสนี?้ 

สภานิติบัญญัตินี?้ 

คุณต้องการนักการเมืองที่อยู่ในต�าแหน่งขณะนี้มีอ�านาจหยุดเสียงของ

ประชาชนจริง ๆ หรือต้องการองค์กรที่ต้องการเปลี่ยนแปลงวิธีการท�างาน
ของรัฐบาล? 

ข้อเสน 59 ไม่มีอ�านาจบังคับกฎหมาย มันไม่มีประโยชน์อะไร 

เราทุกคนเคยเห็นด้วยกับการตัดสินใจของศาลสูงสุด 

เราทุกคนเคยไม่เห็นด้วยในหลาย ๆ เรื่อง 

สิ่งหนึ่งที่ผู้ออกเสียงที่สนับสนุนพรรคเดโมแครต พรรครีพับบิคันส ์และ ผู้
ออกเสียงที่ไม่สนับสนุนพรรคใดสามารถเห็นพ้องต้องกัน ก็คือ ศาลสูงควร
อยู่เหนือการเมือง และอยู่เหนือการเลือกผู้ชนะและผู้แพ ้

ข้อเสนอ 59 เป็นแถลงการณ์ทางการเมืองโดยการเลือกคนไม่กี่คนที่
ต้องการก�าหนดประโยชน์ของตนให้แก่ผู้อื่น แทนที่จะบรรจุมาตรการ
การให้ค�าปรึกษาที่ไม่มีประโยชน์อะไรในญัตติการเลือกตั้ง สภานิติบัญญัติ
ควรมุ่งเน้นไปที่ความโปร่งใสและเริ่มปฏิบัติในส่วนของบุคคล 

การออกเสียงไม่รับญัตติในข้อเสนอ 59...มันไม่มีประโยชน์อะไร...มัน
ไม่มีความหมายอะไร

JEFF STONE, วุฒิสมาชิกรัฐ 
เขตที ่28 

K.H. ACHADJIAN, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
เขตที ่35

ลงคะแนนเสียงรับญัตติข้อเสนอ 59 เพื่อช่วยดึงเงินจ�านวนมากออกจาก
การเมืองแล้วบูรณะรัฐบาลของ, โดย, และเพื่อประชาชน 

บริษัทและมหาเศรษฐีไม่ควรได้รับอนุญาตให้ซื้อการเลือกตั้งของเราอีกต่อไป

แต่นั่นคือสิ่งที่ศาลสูงสหรัฐ ฯ ท�าในการปกครอง ยกเลิกเพดานของเงิน
บริจาคเพื่อหาเสียงเลือกตั้ง v. FEC ที่เลวร้าย การตัดสินใจผิด ๆ เช่นนี้
เป็นการมอบ "สิทธ"ิ แก่บริษัทเช่นเดียวกับที่มอบให้แก่ประชาชน และ
ให้อิสระแก่บริษัทเหล่านี้ให้สามารถใช้เงินในการเลือกตั้งของเราได้อย่าง
อิสระ การตัดสินใจล่าสุดในเรื่องอื่น ๆ กลับกฎหมายที่มีมายาวนานในการ
จ�ากัดจ�านวนเงินที่เหล่ามหาเศรษฐีสามารถใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 

ผลก็คือ บริษัทและเหล่ามหาเศรษฐีผู้เป็นเจ้าของใช้เงินจ�านวนมากเป็น
ประวัติการณ์ เพื่อเบี่ยงเบนผลการเลือกตั้งให้เอื้อประโยชน์แก่พวกเขา 

บริษัทและบรรดามหาเศรษฐีไม่ควรมีเสียงมากกว่าผู้ลงคะแนนเสียงใน 
California ส�าหรับการเลือกตั้งของเราบริษัทใช้เงินจ�านวนมากเพื่อสร้าง
อิทธิพลต่อผลการเลือกตั้ง และท�าให้เสียงของเรายากที่จะได้ยินยิ่งขึ้น 

ศาลสูงสุดเป็นความผิดพลาดและต้องได้รับการแก้ไข 

บริษัทมีบทบาทส�าคัญในระบบเศรษฐกิจของเรา แต่บริษัทไม่ใช่ประชาชน 
บริษัทไม่ไปออกเสียง ไม่ป่วยหรือสละชีวิตในสงครามเพื่อประเทศของเรา
รัฐธรรมนูญถูกเขียนขึ้นมาเพื่อปกป้องประชาชน ไม่ใช่บริษัทสิทธิ์ที่มอบ
ให้บริษัทโดยศาลสูงอนุญาตให้บริษัทเหล่านั้นกลบเสียงของประชาชน ผู้
ซึ่งเป็นผู้ออกเสียง ผู้บริโภค แรงงานและเจ้าของกิจการรายย่อย 

เรา ประชาชนทั้งหลายควรมีสิทธิ์ที่จะก�าหนดการระดมทุนหรือการใช้จ่าย
เงินที่เหมาะสมของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งและคนอื่น ๆ ที่เข้ามามีอิทธิพล
ต่อการเลือกตั้ง 

ลงคะแนนเสียงรับญัตติข้อเสนอ 59 และบอกให้สภาคองเกรสผ่านญัตติใน
รัฐธรรมนูญ แห่งสหรัฐ ฯ ที่ช่วยหยุดค่าใช้จ่ายทางการเมืองที่มีแต่ความ
สึกกร่อนนี้ 

ผู้ออกเสียงใน California ได้ใช้มาตรการในการลงคะแนนเสียงเพื่อแนะน�า
และปรับปรุงระบบราชการในรัฐและในท้องถิ่นของเรามาก่อน ข้อเสนอ 
59 ช่วยให้เราสามารถท�าเช่นนี้ได้ในปัญหาวิกฤติเช่นนี ้

การปฏิรูปงบการหาเสียงที่แท้จริงสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการรวมตัวของ
ระดับรากหญ้าจากทั้งประเทศเท่านั้น มาร่วมกันท�าหน้าที่ของเราและ
ลงคะแนนรับญัตติในข้อเสนอ 59

ช่วยส่งข้อความให้สภาคองเกรสท�าการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ
ระบบประชาธิปไตย เดี๋ยวนี ้

ออกเสียงลงคะแนนว่า ใช ่ในข้อเสนอ 59 

BEN ALLEN, วุฒิสมาชิกรัฐ 

MICHELE SUTTER, ผู้ร่วมก่อตั้ง 
เอาเงินออกไปแล้วให้ผู้ลงคะแนนเสียงเข้ามาv  

KATHAY FENG, ผู้อ�านวยการบริหาร 
คอมมอนคอส California 
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บรรษัท การใช้จ่ายทางการเมือง
การปกป้องรัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลาง

ค�าถามต่อที่ปรึกษากฎหมาย

ร่างกฎหมาย

59

อย่าถูกหลอกโดยเทคนิคสร้างความหวาดกลัวที่เบี่ยงเบนของฝ่ายตรงข้าม 

ออกเสียงรับญัตติในข้อเสนอ 59 เพราะหากเราไม่กลับการออกกฎ 
ยกเลิกเพดานของเงินบริจาคเพื่อหาเสียงเลือกตั้ง ของศาลสูง เราจะไม่มี
วันที่จะสามารถประกาศการปฏิรูปที่เราต้องการ เพื่อป้องกันบริษัทและ 
ผลประโยชน์พิเศษอันมหาศาลจากการซื้อการเลือกตั้งของเรา 

ฝ่ายค้านต้องการให้คุณเชื่อว่าการกลับ ยกเลิกเพดานของเงินบริจาค
เพื่อหาเสียงเลือกตั้ง จะกระทบต่อสิทธิ์จากบทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
สหรัฐฯ ข้อที่หนึ่งของคุณ เฉพาะผู้ที่มีผลประโยชน์ทางการเงินที่ต้องการ
ควบคุมการเลือกตั้งของเราเท่านั้นที่ต้องกลัวผลของการกลับ กฎการ
ยกเลิกเพดานของเงินบริจาคเพื่อหาเสียงเลือกตั้ง 

บริษัทไม่ควรมีสิทธิ์เช่นเดียวกับประชาชน—บริษัทไม่ควรได้รับอนุญาต
ให้ใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่จ�ากัดเพื่อเข้าควบคุมการเลือกตั้งของเรา แต่
นั่นคือสิ่งที ่การยกเลิกเพดานของเงินบริจาคเพื่อหาเสียงเลือกตั้ง อนุญาต
ให้มันเกิดขึ้นได!้ มันลดขีดจ�ากัดค่าใช้จ่ายทางการเมืองของบริษัทและ
สหภาพลง 

ผู้ออกเสียงที่สนับสนุนพรรคเดโมแครต พรรครีพับบิคันส ์และ ผู้ออกเสียง
ที่ไม่สนับสนุนพรรคใดยอมรับว่ากฎ ยกเลิกเพดานของเงินบริจาคเพื่อหา
เสียงเลือก ตั้ง ควรถูกกลับด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ออกเสียงรับญัตติใน

ข้อเสนอป ี59 เพื่อบอกให้สภาคองเกรสเริ่มท�าหน้าที ่

การกลับ การยกเลิกเพดานของเงินบริจาคเพื่อหาเสียงเลือกตั้ง จะเปิด
ทางให้การปฏิรูปการเงินเพื่อการรณรงค์หาเสียงที่มีความหมาย ซึ่งจะ 
ส่งคืนความเป็นเจ้าของในการเลือกตั้งของเรากลับคืนสู่ชาวอเมริกัน! การ
ออกเสียง ใช ่ให้แก่ข้อเสนอ 59 จะส่งข้อความที่ชัดเจนให้แก ่
สภาคองเกรสที่พวกเราประชาชนต้องการให้เสียงของเราถูกได้ยินใน
ระหว่างการเลือกตั้ง 
อย่าปล่อยให้ฝ่ายค้านหลอกคุณ—บริษัทและมหาเศรษฐีไม่ควรได้รับอนุญาตให้
ซื้อการเลือกตั้งของเราอีกต่อไป 

ลงคะแนนเสียงรับญัตติข้อเสนอ 59 เพื่อช่วยดึงเงินจ�านวนมากออกจาก
การเมืองแล้วบูรณะรัฐบาลของ, โดย, และเพื่อประชาชน 

MARK LENO, วุฒิสมาชิกรัฐ 

MICHELE SUTTER, ผู้ร่วมก่อตั้ง
เอาเงินออกไปแล้วให้ผู้ลงคะแนนเสียงเข้ามา 

KATHAY FENG, ผู้อ�านวยการบริหาร
คอมมอนคอส California 

ข้อเสนอป ี59 เป็นการเสียเวลาครั้งใหญ่ของคุณและเงินภาษีของเรา 

สภานิติบัญญัติวางมาตรการที่ไม่มีพันธะผูกพันในญัตติการเลือกตั้ง เพื่อ
ระบุว่าพวกเขาต้องการปฏิรูปการเงินเพื่อการรณรงค์หาเสียงและต้องการ
เหนี่ยวรั้งอ�านาจของผลประโยชน์พิเศษใน Sacramento แต่จริง ๆ แล้ว
มันไม่มีประโยชน์อะไรเลย ตรงข้ามกลับมีการโต้แย้งว่า อิสระในการออก
ความคิดเห็นไม่ควรน�ามาใช้กับ ธุรกิจรายย่อยและคนอื่น ๆ ที่เลือกจะรวม
ตัวกันเป็นบริษัท สิ่งที่มาตรการนี้ไม่สามารถบรรล ุก็คือ:  

• มันไม่สามารถห้ามหรือจ�ากัดการบริจาคเงินของบริษัทแก่ผู้ลงสมัครรับ
เลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเลือกตั้ง 

• มันไม่สามารถห้ามหรือจ�ากัดการบริจาคเงินของสหภาพแก่ผู้ลงสมัครรับ
เลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเลือกตั้ง 

• มันไม่สามารถห้ามหรือจ�ากัดการบริจาคเงินของบริษัทแก่พรรคการเมือง 
• มันไม่สามารถห้ามหรือจ�ากัดการบริจาคเงินของสหภาพแก่พรรคการเมือง 

ในทางตรงข้าม ข้อเสนอ 59 ขอให้สมาชิกสภาคองเกรสของ California 
เปลี่ยนบทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐฯ ข้อที่หนึ่ง คุณต้องการให้
สภาคองเกรสนี้เปลี่ยนบทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐฯ ข้อที่หนึ่งที ่
รับประกันและปกป้อง: 
• สิทธิของคุณในการนับถือศาสนาจริง ๆ หรือ 

• สิทธิของคุณในอิสระในการออกความคิดเห็นจริง ๆ หรือ 

• สิทธิของคุณในอิสระในการเสนอข่าวสารจริง ๆ หรือ 

• สิทธิของคุณในการรวมตัวอย่างสงบและการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นจริง ๆ หรือ 

• สิทธิของคุณในการร้องทุกข์ต่อรัฐบาลของคุณจริง ๆ หรือ 

ผู้สนับสนุนข้อเสนอ 59 แย้งว่า "บริษัทไม่ใช่ประชาชน" แต่โบสถ ์
หลายแห่งเป็นนิติบุคคล หนังสือพิมพ์และเครือข่ายโทรทัศน์เป็นนิติบุคคล 
Facebook Google และ Twitter เป็นนิติบุคคล แม้แต่องค์กรอย่าง คอม
มอนคอส องค์กรสหพันธ์สตรีผู้ออกเสียง และสหภาพเสรีภาพพลเมือง
อเมริกัน (ACLU) เป็นนิติบุคคล 

ประชาชนไม่ควรสูญเสียสิทธิตามรัฐธรรมนูญเพียงเพราะพวกเขาเลือกที่
จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือองค์กรที่เป็นนิติบุคคล 

ญัตติการเลือกตั้งของเราไม่ควรถูกปิดกั้นด้วยมาตรการ ที่ไม่มีผลผูกพัน 
อันไร้สาระ 

นี่เป็นครั้งแรก แต่หากคุณออกเสียง "ใช"่ แน่นอนว่ามันจะไม่ใช ่
ครั้งสุดท้าย แต่การออกเสียง ไม ่ของคุณจะส่งข้อความที่ชัดเจน 
ไปถึงสภานิติบัญญัติว่า: 
• หยุดท�าให้เงินของเราสูญเปล่า—มาตรการนี้ใช้เงินของผู้เสียภาษีไปกว่าครึ่ง

ล้านเหรียญหรือไม่ก็มากกว่านั้น 

• หยุดปิดกั้นญัตติการเลือกตั้งของเราด้วยมาตรการที่ไร้ความหมายซึ่งไม่มี
ประโยชน์อะไร 

• เริ่มการเปิดเผยการบริจาคทางการเงินภายใน 24 ชั่วโมงของการรับเงิน 

ตลอดป ี

• เริ่มลงมือท�างานของตน แก้ไขระบบการศึกษาที่ไม่ดีของเรา ซ่อมแซมถนนที่
เสียหายของเรา ปกป้องเราจากอาชญากรรม 

ไม่มีใครชอบสถานะทางการเมืองของอเมริกาหรือรัฐ California  
แต่ข้อเสนอ 59 เป็นเพียงมาตรการ "ที่ท�าให้รู้สึกด"ี แต่ไม่มีท�าให้เพิ่มการ
เปิดเผยเงินที่ถูกใช้ในทางการเมือง 

กรุณาออกเสียงไม่รับญัตติในข้อเสนอ 59 มันไม่มีประโยชน์อะไร

JEFF STONE, วุฒิสมาชิกรัฐ
เขตที่ 28

KATCHO ACHADJIAN, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
เขตที ่35




