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 چرا باید بھ بازتوزیع اھمیت بدھم؟ .1

 یکی از بزرگترین اختیاراتی کھ مردم کالیفرنیا دارند، اختیار انتخاب نمایندگان خود برای انجام امور دولت خود است.
دھندگان یا بھ حداقل رساندن و  سازی و بھ حداکثر رساندن صدای رایتواند بین توانمند نحوه تعیین مرزبندی منطقھ می

کمیسیون مستقل بازتوزیع شھروندان کالیفرنیا («کمیسیون») متعھد بھ ترسیم   خاموش کردن این صداھا تفاوت ایجاد کند.
 ای است کھ بھ بھترین حالت منافع مردم را منعکس کند، نھ سیاستمداران فعلی.مناطق عادالنھ 

 
و   ای بھ منظور حفظ کل جامعھ شما تا حد امکاناظھار نظر در مورد جامعھ خود ضروری است تا از ترسیم خطوط منطقھ 

شود کھ ھنگام  با این کار اطمینان حاصل می  ھا با جوامع مجاور دارای منافع مشابھ اطمینان حاصل شود.بندی آن گروه
ھا از جملھ در رابطھ با کیفیت و تامین بودجھ تحصیالت فرزندتان یا تعیین نرخ مالیات شما، صدای  گیریاینگونھ تصمیم 

 د.شوشما توسط رھبران منتخب شما شنیده می 
 

 گیری مرزھای سیاسی جدید بسیار ارزشمند است.ھای شما در شکلداده
 

 توانم مشارکت کنم؟چگونھ می .2
 ھای مختلفی برای ارائھ داده بھ کمیسیون وجود دارد.روش

 
 در طول یک جلسھ عمومی: 

ھا را بھ صورت تلفنی در طول جلسھ یا بھ صورت الکترونیکی قبل  توانید دادهکند کھ میکمیسیون جلساتی را برگزار می
توانید در مورد جلسات عمومی ارائھ داده آینده اطالعات  در وبسایت ما می جلساتبا مراجعھ بھ بخش  از جلسھ ارائھ کنید.
 بیشتری کسب کنید.

 
 بھ صورت الکترونیکی: 

یا با ترسیم    VotersFirstAct@crc.ca.govھای خود را از طریق وبسایت و با ارسال ایمیل بھ:توانید دادهھمچنین می 
آدرس زیر، داده خود را وارد   نقشھ خود با استفاده از ابزار «ترسیم جامعھ من» و ارسال آن بھ کمیسیون با مراجعھ بھ

  DrawMyCACommunity.org .کنید:
 

  بھ صورت تلفنی: 
)916 (0323-323 

 
 بھ صورت کتبی: 

 ھای خود را بھ آدرس زیر ارسال کنید: توانید دادهمی
 ) California Citizens Redistricting Commissionکمیسیون بازتوزیع شھروندان کالیفرنیا (

721 Capitol Mall, Suite 260 
Sacramento, CA 95814 

 
 ): CBOاز طریق یک سازمان مبتنی بر جامعھ (

CBO دھند.ھایی را بھ کمیسیون ارائھ میکنند و بھ صورت مشارکتی دادهھای زیادی وجود دارد کھ با جوامع کار می 
 
 
 
 

 جامعھ خود را چگونھ توصیف کنم؟ .3
 کمیسیون باید چھار نکتھ اساسی را از سوی شما درباره جامعھ شما بداند: 

 دھد.منافع اقتصادی، اجتماعی و/یا فرھنگی کھ جامعھ شما را بھ ھم پیوند می •
 علت این کھ جامعھ شما باید برای داشتن نمایندگان بھ صورت عادالنھ و موثر در کنار یکدیگر قرار داده شود. •

 2020سواالت متداول کمیسیون بازتوزیع شھروندان در سال 

mailto:VotersFirstAct@crc.ca.gov
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 در آن واقع شده است.جایی کھ جامعھ شما  •
 بندی شود یا اینکھ تمایل بھ این کار ندارد؟  خواھد با کدام مناطق نزدیک گروه جامعھ شما می  •

 
 برای ترسیم نقشھ و توصیف جامعھ خود با مراجعھ بھ این آدرس از ابزار «ترسیم جامعھ من» استفاده کنید: 

. DrawMyCACommunity.org 
 

 جامعھ دارای منافع مشترک چیست؟ .4
کند کھ دارای منافع مشترک اجتماعی و اقتصادی  نیا جامعھ دارای منافع مشترک را جمعیتی تعریف می قانون اساسی کالیفر

ھایی  نمونھ  ھستند کھ باید در یک منطقھ واحد گنجانده شوند تا امکان نمایندگی موثر و عادالنھ برای آن وجود داشتھ باشد.
قھ شھری، یک منطقھ روستایی، یک منطقھ صنعتی یا  از این منافع مشترک عبارت است از موارد مشترک در یک منط 

یک منطقھ کشاورزی، و موارد مشترک در مناطقی کھ در آنھا مردم از استانداردھای زندگی مشابھی برخوردار ھستند، از  
بھی  ھای کاری مشابھی برخوردار ھستند، یا بھ رسانھ ارتباطی مشا کنند، از فرصتامکانات حمل و نقل یکسانی استفاده می 

توانند جزء جوامع دارای منافع مشترک باشند.  جوامع  جوامع فرھنگی نیز می در رابطھ با روند انتخابات دسترسی دارند.
 باشد.دارای منافع مشترک شامل روابط با احزاب سیاسی، مقامات فعلی یا نامزدھای سیاسی نمی 

 
 چرا ما کمیسیون داریم؟  .5

سال، پس از انتشار اطالعات بھ روز شده سرشماری توسط دولت فدرال، کالیفرنیا باید مرزھای کنگره، سنای   10ھر 
سازی مناطق ایالتی خود را دوباره ترسیم کند، بھ طوری کھ این مناطق بھ درستی  ایالتی، مجمع ایالتی و ھیئت برابر 

 دھنده جمعیت ایالت باشند.نشان 
 

 کمیسیون چیست؟ .6
ن گروھی از شھروندان کالیفرنیا است کھ ھر ده سال یک بار از طریق درخواست عمومی و روند بازبینی انتخاب  کمیسیو

پیش از  سازی ایالتی ھستند.شوند و مسئول ترسیم خطوط مربوط بھ کنگره، سنای ایالتی، مجمع ایالتی و ھیئت برابرمی
 طق خود را ترسیم کردند.، قانونگذاران کالیفرنیایی خطوط مربوط بھ منا2010سال 

 
دھندگان کالیفرنیایی ھنگام  ، رأی2008در سال  ، قانونگذاران در کالیفرنیا این خطوط را ترسیم کردند.2010پیش از سال 

آنھا بھ   ، مجوز ایجاد کمیسیون مستقل را صادر کردند.(Voters FIRST Actدھندگان ( تصویب قانون اول رأی
 كمیسیون این اجازه را دادند تا خطوط جدید مربوط بھ سنای ایالتی، مجمع ایالتی و ھیئت برابرسازی ایالتی را ترسیم کند.

 اضافھ کرد.دھندگان برای کنگره مسئولیت ترسیم مناطق کنگره را بھ وظایف کمیسیون ، قانون اولین رای2010در سال 
 
منظور از گرفتن اختیار بازتوزیع از مقامات منتخب این است کھ از روندی منصفانھ و شفاف اطمینان حاصل شود کھ نفوذ  

ھای انتخاباتی عملی است کھ ھدف آن ایجاد یک مزیت سیاسی  منصفانھ حوزهتقسیم غیر  کند.سیاسی را از روند حذف می
منصفانھ  دو تاکتیک اصلی کھ در تقسیم غیر  ص با دستکاری مرزھای منطقھ است.ناعادالنھ برای یک حزب یا گروه خا

شود عبارت است از «تجزیھ» (یعنی کاھش قدرت رأی دادن طرفداران حزب مخالف در  ھای انتخاباتی استفاده می حوزه
درت رأی دادن آنھا  بسیاری از مناطق) و «تجمیع» (تمرکز بر قدرت رأی دادن طرف مقابل در یک منطقھ برای کاھش ق

 در مناطق دیگر).
 

 تواند در کمیسیون خدمت کند؟ چھ کسی می  .7
خواه و چھار عضو کھ جزء ھیچ  عضو جمھوری 5پنج عضو دموکرات،   -عضو تشکیل شده است  14این کمیسیون از 

 یک از این احزاب نیستند.
 

دھندگان ثبت شده اگر طی مدت پنج سال بالفاصلھ قبل از انتصاب بھ کمیسیون، در کالیفرنیا در حزب سیاسی مشابھ  رأی
توانند در کمیسیون خدمت کنند؛ و آنھا باید حداقل در دو مورد نام کرده باشند یا فاقد ھیچگونھ حزب سیاسی باشند، میثبت 

 ایالت رای داده باشند.از سھ انتخابات عمومی گذشتھ در سرتاسر 
 

دھنده یا عضوی از خانواده درجھ یک آنھا برای سال قبل از تاریخ درخواست، در صورتی کھ رای 10در بازه زمانی 
عضویت در کنگره یا دفتر ایالتی در کالیفرنیا منصوب، انتخاب یا نامزد شده باشد؛ بھ عنوان یک صاحب مقام، کارمند یا  

حزب سیاسی کالیفرنیا یا کمیتھ مبارزات انتخاباتی یک نامزد برای کنگره یا دفتر ایالتی  مشاور دارای حقوق در یک
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تواند در کمیسیون خدمت  دھنده نمیانتخابی کالیفرنیا خدمت کرده باشد؛ یا یک نماینده گروه فشار ثبت شده بوده باشد، رای
 کند.

 
 شدند؟کمیسیونرھا چگونھ انتخاب می .8

میلی بھ یک ھیئت بررسی متقاضی (ھیئت) متشکل از سھ حسابرس مستقل از حسابرس ایالتی ھای اولیھ و تکبرنامھ 
ترین متقاضیان»  نفر از «واجد شرایط 120پس از بررسی کلیھ درخواست ھا توسط ھیئت، این ھیئت  کالیفرنیا ارسال شد.

س بھ صورت شخصی تحت مصاحبھ  شدند و سپرا انتخاب کرد کھ بر اساس وابستگی حزبی بھ سھ گروه فرعی تقسیم می
  متقاضی در سھ گروه فرعی برابر محدود شد. 60سپس گروه بھ  قرار گرفتند.

 
متقاضی را بھ مجلس قانونگذاری ایالت کالیفرنیا معرفی کرد، جایی کھ رھبری این گزینھ را در اختیار   60این ھیئت 

گیری  نام متقاضیانی کھ از زیر رای لیست حذف کند.را از  -ھشت نفر از ھر گروه فرعی  -نام  24داشت کھ حداکثر 
 فرعی حذف نشده بودند، بھ حسابرس ایالتی کالیفرنیا ارسال شد.

 
کشی را انجام داد: سھ  ھای باقی مانده در سھ گروه فرعی قرعھ حسابرس ایالتی کالیفرنیا بھ طور تصادفی از بین نام 

 این ھشت متقاضی ھشت عضو اول کمیسیون شدند. ز این احزاب.خواه و دو نفر از ھیچ یک ادموکرات، سھ جمھوری 
 

سپس ھشت عضو اول کمیسیون با انتخاب دو کمیسیونر از ھر سھ گروه فرعی، شش عضو نھایی کمیسیون را انتخاب  
 کردند.

 
 کنند؟کمیسیونرھا چھ مدت زمانی را برای انجام وظایف خود صرف می .9

در حالی کھ حداقل یا حداکثر زمانی برای انجام کارھای مربوط بھ کمیسیون توسط اعضا وجود ندارد، اما معموال چنین  
برد، ابتدا بھ سپری کردن زمان کمتری متعھد ھستند و با نزدیک شدن بھ مھلت  ساعت در ھفتھ زمان می  40تا  10کاری 

  شوند.یھا صرف زمان بیشتری را متعھد م نھایی کردن نقشھ 
 

عالوه   کند.کند و کارکنان را برای کمک بھ انجام وظایف خود استخدام میکمیسیون بھ عنوان نھاد خاص خود فعالیت می 
کند: مکان جلسات مربوط بھ انجام  این کمیسیون این موارد را تعیین می -کند بر این، کمیسیون برنامھ خود را تعیین می

ھای عمومی  برگزار کند؛ چھ موقع و کجا باید جلسات عمومی را برای درخواست دادهامور تجاری؛ چند بار جلسات را 
 برگزار کند؛ چھ تعداد نیرو و برای چھ اھدافی استخدام کند؛ و سایر تصمیمات، در صورت لزوم.

 
 شود؟چند جلسھ ورودی عمومی برگزار می  .10

عضو کمیسیون   9قرار دارد کھ طبق آن ھر یک از جلسات متشکل از  Bagley-Keenکمیسیون تحت قانون جلسھ باز 
با توجھ بھ این   گیری در مورد مسائل یا حتی دریافت اطالعات باید بھ صورت علنی برگزار شود.یا بیشتر برای تصمیم 

ترتیب، اینکھ  بھ ھمین  شود.موضوع، تعداد جلسات دادرسی عمومی کمیسیون کامال بنا بر صالحدید کمیسیون انجام می
ای از اعضا حاضر باشند، مبنی بر  جلسات دادرسی با حضور ھمھ اعضای کمیسیون برگزار شود یا فقط زیرمجموعھ 

 گیری در کمیسیون است.تصمیم 
 

 قوانین حاکم بر کمیسیون چیست؟ .11
 XXIقانون اساسی کالیفرنیا، ماده  .1
 نین انتخابات ) و مجموعھ قوا8253.6 - 8251ھای مجموعھ قوانین دولتی (بخش .2
 مجموعھ قوانین کالیفرنیا  .3
 قانون اساسی ایاالت متحده  .4
 یاالت متحده مجموعھ قوانین ا .5
 گیریقانون حقوق رأی .6

 
 گیری چیست و چرا از اھمیت برخوردار است؟ قانون حقوق رأی .12

ھای  ھا این بود کھ آمریکایی، رویھ بسیاری از ایالت1965گیری فدرال در سال پیش از تصویب قانون حقوق رأی
 گیری کنند.نام برای شرکت در راینظور ثبت آموزی بھ مھای سوادتبار واجد شرایط را ملزم بھ گذراندن آزمون آفریقایی

https://govt.westlaw.com/calregs/Browse/Home/California/CaliforniaCodeofRegulations?guid=IAB3D0B7309D34035B99DA2555D991E53&bhcp=1&transitionType=Default&contextData=(sc.Default)
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گیری  نام برای شرکت در رایھا تنھا در صورت مجاز بودن پدربزرگ فرد برای رأی دادن، بھ او اجازه ثبت سایر ایالت 
 گیری این اقدامات را غیرقانونی اعالم کرد.قانون حقوق رأی را می دادند.

 
ھای محلی و ایالتی و  ای توسط دولتای را در مورد چگونگی ترسیم خطوط منطقھ ھای گسترده، کنگره داده1970در دھھ 

تبار در انتخاب  نام شده آمریکایی آفریقاییدھندگان تازه ثبت دستکاری قوانین انتخاباتی برای جلوگیری از شرکت رای
ھای نژادی و زبانی، از جملھ گیری از کلیھ اقلیت حقوق رأی امروزه، قانون کاندیداھای مورد نظر خود دریافت کرد.

 کند.تبار، بومیان آمریکا و اھل جزایر پاسیفیک حمایت می تبار، التین ھای آسیاییتبار، آمریکایی ھای آفریقایی آمریکایی
 

ئھ داده عمومی و مشاوره  گیری، اراھای نھایی خود با الزامات قانون حقوق رایکمیسیون برای اطمینان از مطابقت نقشھ 
 دھد.حقوقی و تخصصی را مد نظر قرار می 

 
گیری، بھ وزارت دادگستری ایاالت متحده بھ  تر نحوه عملکرد قانون حقوق رأیبرای شرح دقیق

 .مراجعھ کنیدcrt/about/vot/redistricting.php/http://www.justice.gov آدرس:
 

 شود؟ھا از چھ معیارھایی استفاده میھنگام ترسیم نقشھ  .13
 ھای منطقھ باید بھ این ترتیب از این معیارھا پیروی کند: مطابق با قانون اساسی ایالت کالیفرنیا، کمیسیون ھنگام ترسیم نقشھ 

 
 مناطق برای مطابقت با قانون اساسی ایاالت متحده باید از جمعیت برابر برخوردار باشند. .1
ھا فرصت برابری برای گیری پیروی کنند تا اطمینان حاصل شود کھ اقلیت مناطق باید از قانون حقوق رأی .2

 انتخاب نمایندگان دلخواه خود دارند.
 ھای منطقھ بھ یکدیگر متصل شوند.کھ تمام قسمت مناطق باید بھ طور پیوستھ ترسیم شوند، بھ طوری   .3
 ھا و جوامع دارای منافع مشترک را تا حد ممکن بھ حداقل برسانند.ھا، محلھ بندی شھرھا، کانتیمناطق باید تقسیم .4
مناطق باید از نظر جغرافیایی فشرده باشند، بھ طوری کھ مناطق نزدیک بھ یک جمعیت بھ خاطر جمعیت دورتر  .5

 بندی نیستند.ھای سرشماری قابل تقسیم بلوک  این الزام بھ تراکم اشاره دارد، نھ شکل. نشود. کنار گذاشتھ
سازی در صورت امکان، ھر منطقھ سنا باید از دو ناحیھ مجمع کامل و مجاور تشکیل شود و مناطق ھیئت برابر .6

 ناحیھ سنا ایالتی کامل و مجاور تشکیل شود. 10باید از 
 

جاد نقشھ نباید محل زندگی ھر یک از مقامات فعلی یا نامزدھای سیاسی در نظر گرفتھ شود و یا  عالوه بر این، در ای
 مناطق در جھت منافع یا تبعیض علیھ یک مقام فعلی، نامزد سیاسی یا یک حزب سیاسی ترسیم شوند.

 
 شود؟چگونھ مرزھای جدید منطقھ تصویب می .14

اطق کنگره، نواحی سنای ایالتی، نواحی مجمع ایالتی و نواحی ھیئت  کمیسیون موظف است مرزھای جغرافیایی را برای من
برای شناسایی   2010کمیسیون  ای تعیین کند کھ آنھا از جمعیت برابر مناسبی برخوردار باشند.سازی ایالتی بھ گونھ برابر

ھا برای خر ھفتھ بسیاری از جلسات عصرھا و آ جوامع دارای منافع مشترک در جلساتی در سراسر ایالت شرکت کرد.
 شد.دسترسی بیشتر آنھا برای ھمھ اھالی کالیفرنیایی برگزار می

 
شوند: یک  ھنگامی کھ کمیسیون در مورد مرزھای جغرافیایی مناطق بھ توافق برسد، مناطق در چھار نقشھ نمایش داده می

دھد، نقشھ  التی اصالح شده را نشان می دھد، نقشھ دوم کھ مناطق سنای اینقشھ کھ مناطق اصالح شده در کنگره را نشان می 
دھد، و نقشھ چھارم کھ در آن مناطق ھیئت برابرسازی ایالتی اصالح  سوم کھ مناطق اصالح شده مجمع ایالتی را نشان می 

  شود.شده نمایش داده می
 

خواه و سھ کمیسیونر متعلق بھ ھیچ  برای تصویب، ھر نقشھ باید حداقل از سھ کمیسیونر دموکرات، سھ کمیسیونر جمھوری 
ھا ھمراه با گزارشی کھ  ھای نھایی را تأیید کرد، نقشھ ھنگامی کھ کمیسیون نقشھ  یک از این احزاب رای مثبت گرفتھ باشد.

 شود.یر امور خارجھ ارسال می مبنای تصمیمات کمیسیون را شرح داده بھ وز
 

 کند؟ھا را کامل می چھ زمانی کمیسیون نقشھ .15
تعیین کرده است، دادگاه عالی کالیفرنیا در  2021آگوست   15ھا را برای اگرچھ قانون اساسی کالیفرنیا مھلت تأیید نقشھ 

دسامبر   15بینی شده در انتشار نتایج سرشماری، کمیسیون باید تا حکم داد کھ بھ دلیل تاخیر پیش 2020ژوئیھ سال  17

http://www.justice.gov/crt/about/vot/redistricting.php
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 کند.   کمیسیون متناسب با آن تغییر می 


