
 

 

 عري عززث٘ز

 جغرافیای انتخاتات
 «ثب ًگبّٖ ثِ اًتربثبت رٗبعت جوَْرٕ زر اٗبالت هتحسُ آهزٗىب»

 1ّٞی مادٚی  

جؼی٢ قکٜ صک٠٨ث اؿث ک٥ در آف  د٨٠کؼاؿی یک ٗٞـ٥٘ ازح١اّی ك زٕؼاٗیایی

گیؼم درةارق ٠ـائٜ ٠ؼة٨ط ة٥  ٚغرت ٧٣ایی ةؼام جن١یٟ ة٠ؼدـ ٣ٛف امٞی ك دار٣غ

ی٤غ در ٚاٝب ا٣حعاةات $رٗؼا٣غكـ# در ٦ؼ کك٨ر ك ة٤ا اؿیاؿث ك ادارق کك٨ر ٦ـح٤غ. ای٢ ٗؼ

ة٥ قؼایي ك ٠ٛحىیات ٤٠غرج در ٚا٨٣ف آف کك٨ر در ٨ٗامٜ ز٠ا٣ی ٠كعل ك ةؼام ا٣حعاب 

 گیؼد.  در ٨٠و٨ّات ٠كعل م٨رت ٠ی

ةي ٠حٛاةٜ ا٣ـاف ك ٠ضیي ك ادؼگػارم از آ٣ساییک٥ دا٣ف زٕؼاٗیا، ّٟٞ ةؼرؿی ركا

ا٣ـا٣ی در ٦ام ك قعنیثق٨د، ةغكف جؼدیغ ا٣حعاب اٗؼاد ٠حٛاةٜ ای٢ دك جْؼیٖ ٠ی

گیؼ٣غگاف ادارق ٗىام زٕؼاٗیام $٠ضیي# از ؿاز ك ة٥ ٨٤ّاف جن١ی٧٣ٟاد٦ام جن١یٟ

قؼایي  ّالكق ةؼ آف،ق٨د. ٨٠و٨ّات ٧٠ٟ ٨٠رد ةؼرؿی در دا٣ف زٕؼاٗیا ٠ضـ٨ب ٠ی

ٗىام زٕؼاٗیایی، ٦ؼ در قکٜ گؼٗح٥ ا٣ـا٣ی ٠عحٖٞ ٦ام كیژگی، ٠ضیٌی ك یؼاٗیایزٕ

٦ام ج٨ؿي ؿاک٤اف ٨٣اصی ادؼگػار ة٨دق اؿث. از ای٢ رك ًی د٥٦ ٤٠حعب٨١٦ارق ةؼ گؽی٤ۀ 

 ، در ؿؼاؿؼ ز٧اف آفادؼةعكی  ك د٨٠کؼاؿی ك ج٨ؿ٥ْج٨ز٥ ة٥ ا٣حعاةات ك گػقح٥ 

٦ام زٕؼاٗیا ی٤ْی در یکی از قاظ٥ؼی٢ گؼایف قک٨ٗاجة٨٤ْاف زٕؼاٗیام ا٣حعاةات را 

 ٦امص٨زقزٕؼاٗیام ؿیاؿی ٚؼار دادق اؿث. ةْتارت دیگؼ، زٕؼاٗیام ا٣حعاةات یکی از 

دا٣ف زٕؼاٗیام ؿیاؿی اؿث ک٥ ة٥ كاکاكم جْا٠ٜ ٗىا، ٠کاف، ٗؼای٤غ٦ام ا٣حعاةاجی، ج٨٤ع 

 در ٗىایی ٦ام ٘اكتج ادؼگػارم ٠عحٖٞ، ٨٣اصی د٤٦غگاف رأم آراء  جن١ی١ات ك ٣حایر

 .پؼدازد ٠ی ا٣حعاةاجی ٦ام ص٨زق گیؼم قکٜ ك ؿیاؿی رٗحار

ج٨ؿي دا٣ك٤١غ  1913ةار در ؿاؿ اكٝی٢ ة٥ م٨رت ١ّٞی، زٕؼاٗیام ا٣حعاةات

ام در ظن٨ص ٠ٌؼح قغ. اك ةا ٠ٌا٥ْٝ  (Andre' Sieqfreid)  ٗؼا٣ـ٨م ا٣غرق زیگ٘ؼیغ

ٜ زٕؼاٗیایی ك ١٦ی٢ ٨ًر ٨ّا٠ٞی اٚحنادم ا٣حعاةات در ٔؼب ٗؼا٣ـ٥ ك ارجتاط آف ةا ٨ّا٠
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د. ّال٥ٚ اك ة٥ ٠ـئ٥ٞ ا٣حعاةات ك زٕؼاٗیام ا٣حعاةات کؼ ٤٠حكؼ را ظ٨د ٣ُؼات ازح١اّی، –

٦ام كؿیْی را در ظن٨ص زٕؼاٗیام ا٣حعاةات ؿاؿ ۀ٠ٌاْٝ 1949ؿتب قغ جا در ؿاؿ 

 .ا٣ساـ د٦غ 1940جا  1871

زٕؼاٗیغا٣اف ا٠ؼیکایی  ،ک١ی در ٨ّٞـ٦ام ةا ا١٦یث پیغا کؼدف ز٤ت٥ 1960در د٥٦ 

ّال٤١ٚغم ظ٨د را ٣ـتث ة٥ ٨٠و٨ع زٕؼاٗیام ا٣حعاةات ةیف از پیف ٣كاف داد٣غ ك در 

جا آ٣سا ک٥ ة٥ ٨٤ّاف یک رقح٥  ،ظن٨ص ٥١٦ ٨٣ع ا٣حعاةات ٠ٌاْٝات كؿیْی را آٔاز کؼد٣غ

 ٦ا در کك٨ر٦ایی چ٨ف١٦ی٢ ؿاؿ دراز ٠ٌاْٝات زٕؼاٗیایی ؿیاؿی ق٤اظح٥ قغ. 

ك ةؼظی از کك٨ر٦ام اركپام ٔؼةی ٣یؽ ٨٠و٨ع زٕؼاٗیام ا٣حعاةات غ ٤٦ ،٣ی٨زی٤ٞغ ،اؿحؼاٝیا

 ،ام ظاص پیغا کؼد. ١ّغق ج١ؼکؽ در ای٢ ٠ٌاْٝات ةؼ ركم ا٣حعاةات در ؿ٨ٌح ٠ٞیزاذة٥

 د. ز٨٧١رم ة٠٨ضٞی ك ١٦ی٢ ٨ًر ا٣حعاةات ریاؿث

رق ٨٠رد ج٨ز٥ ا٣غیك٤١غاف یکی از ا٨٣اع ا٣حعاةات ک٥ ة٥ دٝیٜ ا١٦یث كیژة آف ٨١٦ا

زٕؼاٗیام ؿیاؿی ك ؿایؼ اٗؼاد ك گؼكق ٦ا در کك٨ر٦ام ٠عحٖٞ ة٨دق، ا٣حعاةات ریاؿث 

٦ا ك ز٨٧١رم اؿث. ا٣حعاةات ریاؿث ز٨٧١رم در آ٠ؼیکا، ّالكق ةؼ ج٨ز٥ ة٥ ز٤ت٥

ی ٦ام ؿیاؿی، اٚحنادم، ٣ُا٠ی ك ٗؼ٤٦گی ای٢ کك٨ر در ز٧اف، ة٥ دٝیٜ ج٘اكجادؼگػارم

ایؼ ا٣حعاةات در ز٧اف دارد، از ٨٠و٨ّات ٨٠رد ج٨ز٥ ك ّال٥ٚ زٕؼاٗیغا٣اف ؿیاؿی ک٥ ةا ؿ

 ة٥ ق١ار ٠ی ركد. 

 جغزاف٘بٕ اًتربثبت رٗبعت جوَْرٕ زراٗبالت هتحسُ آهزٗىب

 ُٗئِغكسْ  الجی٢ از ریك٥ ایاالت ٠حضغق آ٠ؼیکا دارام ٣ُاـ ؿیاؿی ٗغراؿ اؿث. ٗغراٝیـٟ

ك پی١اف، یک ٨٧٘٠ـ  ج٨اٗٙ یا ٚؼارداد یا اجضاد ة٥ ٤ْ٠ام#foederationیا(foedus:الجی٢ ة٥

ة٥ یکغیگؼ #  …ك کك٨ر٦ا ،٦ا اؿحاف ،ایاالت$ ر آف گؼك٦ی از كاصغ٦اؿیاؿی اؿث ک٥ د

ا٣غ ك ة٥ ١٣ای٤غگی از آ٧٣ا یک صک٠٨ث ٠ؼکؽم كز٨د دارد. امٌالح ٗغراٝیـٟ  ٠ح٧ْغ قغق

ركد ک٥ در آف صٙ صاک١یث،  ١٦چ٤ی٢ ةؼام ج٨میٖ یک ؿیـحٟ صک٠٨حی ة٥ کار ٠ی

 ةةی٢ یک ٚغرت صک٠٨ث ٠ؼکؽم ك كاصغ٦ام ؿیاؿی جكکیٜ د٤٦غ ٚا٨٣ف اؿاؿی ٠ٌاةٙ

 ث. اؿ قغق  جٛـیٟ# ٦ا اؿحاف یا ٦ا ایاٝث ٠ا٤٣غ$ آف

ةا مؼاصث ةؼ ٣ُاـ ٗغراٝی جنؼیش قغق ك یک  ٚا٨٣ف اؿاؿی ایاالت ٠حضغق آ٠ؼیکا در

اؿث. در  ٦ام ایاٝحی در ٣ُؼ گؼٗح٥ قغق ٠كعل ٠یاف دكٝث ٗغراؿ ك دكٝث جٛـیٟ کار ٨٣ع

صٛیٛث ٦ؼ ایاٝث در ا٨٠ر داظٞی ظ٨د دارام اظحیارات کا٠ٜ اؿث ك مؼٗان در ا٨٠ر 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85_%DA%A9%D8%A7%D8%B1


 ت-سخهسردتٕر

كٝث ٗغراؿ اظحیار دادق اّالف ز٤گ ة٥ د ك اؿک٤اس ك ؿک٥ ، وؼب ك چآارجف ظارزی،

 ؿث. ا  قغق

ة٥ ٨٤ّاف رئیؾ ٨ٚق ٠سؼی٥ ةا رأم ٠ؼدـ ك از   ٠حضغق آ٠ؼیکا رئیؾ ز٨٧١ر ایاالت

ة٥ ق٨د ك در ةؼگؽیغف ٠كاكرا٣ف  ا٣حعاب ٠ی$ اٝکح٨راؿ# ی ٠س١ِ ا٣حعاةاج ًؼیٙ آرام

از  رأم اّح١اد ٣یازم ة٥ کـب رئیؾ ز٨٧١ر ٨٤ّاف كزرا اظحیارات کا٠ٞی دارد. در صٛیٛث

ج٨ا٣غ ةا رأم ّغـ اّح١اد، ٦یأت دكٝث یا كزرا را  ک٤گؼق ٣غارد ك ک٤گؼق ٣یؽ ٠حٛاةالن ١٣ی

 .ةؼک٤ار ک٤غ

 

 : ٣ُاـ ؿیاؿی ك ؿ٨ٌح ٚغرت در ایاالت ٠حضغق آ٠ؼیکا1قکٜ 

 

 چگًَگٖ ثزگشارٕ اًتربثبت رٗبعت جوَْرٕ زر آهزٗىب

ا٠ا آ٧٣ا   ق٨د٠ا٤٣غ ایؼاف ٦ؼ چ٧ار ؿاؿ یکتار ةؼگؽار ٠ی ا٣حعاةات ریاؿث ز٨٧١رم آ٠ؼیکا

امؼار دار٣غ ک٥ ای٢ ا٣حعاةات در ركزم ٠كعل ةؼگؽارم ق٨د، در كاِٚ ٦ؼ چ٧ار ؿاؿ 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%DB%8C_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF
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یکتار ةؼام جْیی٢ ای٤ک٥ چ٥ کـی ة٥ کاخ ؿ٘یغ ةؼكد، اكٝی٢ ؿ٥ ق٤ت٥ ةْغ از اكٝی٢ 

  غ. رك٦٣ام رام ٠یدكق٤ت٥ ٠اق ٨٣ا٠تؼ پام م٤غكؽ

 ٍل٘ي عِ ؽٌجِ ثعس اس اٍل٘ي زٍؽٌجِ ًَاهجز اًتربثبت ثزگشار هٖ ؽَز؟چزا ا

آف دكراف ٠ؼدـ آ٠ؼیکا ک٥ ا٠ؼكز ظ٨د   گؼددةؼ ٠ی 19دٝیٜ ا٣حعاب چ٤ی٢ ركزم ة٥ ٚؼف 

دا٤٣غ کكاكرز ة٨د٣غ، ةا ٗؼارؿیغف ٠اق ٨٣ا٠تؼ از ٠ی ، ٗؼ٤٦گ ك د٨٠کؼاؿیرا ٧٠غ جک٨ٝ٨٤ٕم

م ٠ْیكث در ا٣حعاةات  ج٨ا٣ـح٤غ ةغكف دٔغ٥ٔقغ٣غ ك ٠یةؼداقث ٠ضن٨ؿ ٗارغ ٠ی

ة٨دق ک٥ ا٠ؼكزق دیگؼ آف ز٠اف قؼکث ک٤٤غ، جْیی٢ ركز ؿ٥ ق٤ت٥ ٣یؽ ة٥ دٝیٜ قؼایٌی 

-٦ا، ٚا٨٣ف٦ام ٨٠امالجی ٠یاف ایاٝثكز٨د ٣غارد. در آف ز٠اف، ة٥ دٝیٜ اةحغایی ة٨دف راق

ةؼگؽی٤٤غ جا ٠ؼدـ ةح٨ا٤٣غ  گػاراف آ٠ؼیکایی جن١یٟ گؼٗح٤غ ركز ؿ٥ ق٤ت٥ را ةؼام ا٣حعاةات

-گیؼم ةؼؿا٤٣غ. در آف ز٠اف، رؿیغف ة٥ ٠ضٜ رأم٦ام دكر ظ٨د را ة٥ ٠ؼاکؽ رأماز راق

 آ٠ؼیکا، ٦ام ایاٝث در ةـیار جٕییؼات كز٨د ةاگؼٗث. گیؼم، گا٦ی یک ركز کا٠ٜ كٚث ٠ی

 .ق٨د٠ی ةؼگؽار گػقح٥ ٦امؿ٤ث ةؼ اؿاس ز٨٧١رم ریاؿث ا٣حعاةات ركز ١٦چ٤اف

  رٗبعت جوَْرٕ زر آهزٗىب ٌٗس اًتربثبتفزا

ریاؿث ز٨٧١رم ای٢ کك٨ر ةایغ   د٤٦غگاف در ا٣حعاةاتمأًتٙ ٚا٨٣ف ایاالت ٠حضغق، ر

م أؿاؿ ةاق٤غ ك از چ٤غ ركز پیف از ركز ةؼگؽارم ا٣حعاةات، ةؼام ر 18دارام ؿ٢ صغاٜٚ 

در آ٠ؼیکا ج٨ؿي ظ٨د  ٣اـ ک٤٤غ. اٝتح٥ ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٤ک٥ اکذؼ ٨ٚا٣ی٢ ا٣حعاةاجی دادف دتث

م د٤٦غگاف در ركز ةؼگؽارم ا٣حعاةات ٣یؽ أق٣٨غ، ٝػا در ةؼظی از ایاالت ر ایاالت كوِ ٠ی

م دادف أج٨ا٤٣غ اٚغاـ ة٥ دتث ٣اـ ک٤٤غ. ١٦چ٤ی٢ ٦ؼ ٗؼدم در ٦ؼ ایاٝحی ک٥ ةؼام ر ٠ی

 د. م ظ٨د را در ١٦اف ایاٝث ة٥ م٤غكؽ ةی٤غازأج٨ا٣غ ر دتث ٣اـ کؼدق اؿث، ج٧٤ا ٠ی

گیؼم در ا٣حعاةات ریاؿث ز٨٧١رم آ٠ؼیکا ة٥ دك قکٜ صى٨رم ك  رام ٠٨١ّان

د٤٦غگاف ةا صى٨ر در پام  مأق٨د. در قکٜ صى٨رم، ر ٠ی  ٔیؼصى٨رم $پـحی# ا٣ساـ

گیؼم  مأرة در صاٝیک٥ در قی٨  د٤٦غ م ٠یأم، ة٥ ٣ا٠ؽد ٨٠رد ٣ُؼ ظ٨د رأ٦ام ر م٤غكؽ

ی ٠عن٨ص ٚؼار دادق ك آف را پـث م ظ٨د را در پاکحأد٤٦غگاف ةؼگ٥ ر مأپـحی، ر

 غ. ک٤٤ ٠ی

م ة٥ قی٨ق پـحی در ةی٢ ایاالت ٠عحٖٞ ةـح٥ ة٥ ٨ٚا٣ی٢ أاظػ ر ةدر ظن٨ص قی٨

د٤٦غگاف مأر ۀ٦ایی كز٨د دارد. ةؼظی از ایاالت، ٠ا٤٣غ كاق٤گح٢ ك ٦اكایی، ١٦ آ٣اف ج٘اكت
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ارم از ایاالت ک٤٤غ، در صاٝیک٥ در ةـی ظ٨د ةؼگ٥ ك پاکث پـحی ٠عن٨ص آف را ارؿاؿ ٠ی

ق٨د ک٥ ة٥ ٨ًر  د٤٦غگا٣ی ارؿاؿ ٠ی م ٗٛي ةؼام آف دؿح٥ از رامأدیگؼ، ةؼگ٥ ك پاکث ر

 ٤غ. م ٔیؼصى٨رم دادق ةاقأرؿ١ی درظ٨اؿث ر

 ؽًَس؟ آرا زر اٗبالت هتحسُ چگًَِ ؽوبرػ هٖ

ةغی٢   ق٨د. ق١ارش آرا ا٣حعاةات ریاؿث ز٨٧١رم در آ٠ؼیکا ة٥ ركش ٔیؼ٠ـحٛیٟ ا٣ساـ ٠ی

٦ام  ک٥ ٠ؼدـ ای٢ کك٨ر، در ركز ا٣حعاةات، ٣اـ ٣ا٠ؽد ٨٠رد ٣ُؼ ظ٨د را ةؼ ركم ةؼگ٥م٨رت 

 "اٝکح٨ر"م اٗؼادم جضث ٨٤ّاف أز٨٧١ر ة٥ كؿی٥ٞ را٠ا در ٧٣ایث رئیؾ ،٨٣یـ٤غ م ٠یأر

 غ. ق٣٨غ ک٥ ظ٨د ای٢ اٗؼاد ا٣حعاب قغق اصؽاب ٦ـح٤ ا٣حعاب ٠ی

یاٝث جكکیٜ قغق ك دك ٠سٞؾ ؿ٤ا ك ا 50ج٨ز٥ داقح٥ ةاقیغ ایاالت ٠حضغق آ٠ؼیکا از 

د٤٦غ. ٦ؼ ایاٝث ٗارغ از ز١ْیث، ٠سٞؾ ١٣ای٤غگاف دارد ک٥ ک٤گؼق آ٠ؼیکا را جكکیٜ ٠ی

 ٦100ام ًیْی ك ا٣ـا٣ی، دك ١٣ای٤غق در ٠سٞؾ ؿ٤ا دارد. ی٤ْی ٠ـاصث ك ؿایؼ كیژگی

١ْیث آف ١٣ای٤غق در ؿ٤ام آ٠ؼیکا. ا٠ا جْغاد ١٣ای٤غگاف در ٠سٞؾ ١٣ای٤غگاف ةـح٥ ة٥ ز

 ایاٝث اؿث. 

٦ؼ ایاٝث، جْغادم ١٣ای٤غق در ٠س١ْی ة٥ ٣اـ کاٝر اٝکحؼاؿ دارد ک٥ ای٢  از ًؼؼ دیگؼ،

جْغاد ةؼام ٦ؼ ایاٝث ّتارت اؿث از جْغاد ١٣ای٤غگا٣ی ک٥ آف ایاٝث در ک٤گؼق دارد. ة٥ 

کاٝر اٝکح٨ر در  55جؼی٢ ایاٝث آ٠ؼیکا، دارام  ٨٤ّاف ٠ذاؿ کاٝی٘ؼ٣یا، ة٥ ٨٤ّاف پؼز١ْیث

١٣ای٤غق در ٠سٞؾ ١٣ای٤غگاف ك ٠ا٤٣غ ٦ؼ ایاٝث  53ةاقغ  چؼاک٥ ای٢ ایاٝث  اٝکحؼاؿ ٠ی

١٣ای٤غق در ک٤گؼق ك در  55ق٨د  دیگؼم دك ١٣ای٤غق در ٠سٞؾ ؿ٤ا دارد ک٥ در ٠س٨١ع ٠ی

 رد. اٝکح٨ر ٣یؽ در کاج اٝکحؼاؿ دا ٣55حیس٥ 

ةاقغ ك ؿپؾ جگؽاس ةا  ٠ی کاٝی٘ؼ٣یا دارام ةیكحؼی٢ جْغاد اٝکح٨ر در کاٝر اٝکحؼاؿ

اٝکح٨ر، در زایگاق ةْغم ٚؼار دارد ١٦چ٤ی٢ ٦كث ایاٝث ة٥ ١٦ؼاق ٥ٌٛ٤٠  38دارا ة٨دف 

 ٣غ. كاق٤گح٢ دم ؿی، ٦ؼ کغاـ ج٧٤ا ؿ٥ ّى٨ در کاٝر اٝکحؼاؿ دار

ّى٨ در ٠سٞؾ  435ّى٨ دارد $  535ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٤ک٥ ک٤گؼق آ٠ؼیکا در ٠س٨١ع 

ّى٨ ٦ٟ در کاٝر اٝکحؼاؿ صاوؼ٣غ، ة٥  535ٞؾ ؿ٤ا# پؾ ّى٨ در ٠س ١٣100ای٤غگاف ك 

 ّى٨ 538 دارام اٝکحؼاؿ کاٝر ٠س٨١ّا ی٤ْی. كاق٤گح٢ ٥ٌٛ٤٠ از اٝکح٨ر ؿ٥ ا٣ى١اـ

 ةاقغ.  ٠ی



  تخصصٓپژيَصدرآمًزشمطالعاتاجتماعٓ-فصلىامٍعلمٓ-ح

اٝکحؼاؿ ة٥ ای٢ قکٜ اؿث ک٥ یک ٠اق پؾ از ركز ةؼگؽارم  ةگیؼم ة٥ قی٨ مأ٣ض٨ق ر

ق٣٨غ ك اٝکح٨ر٦ام  دكر ٦ٟ ز١ِ ٠ی ٠٨١ّی ا٣حعاةات در آ٠ؼیکا، اٝکح٨ر٦ا در کاٝر اٝکحؼاؿ

م را در آف ایاٝث أم د٦غ ک٥ ج٨ا٣ـح٥ اؿث ةیكحؼی٢ رأا٣غ ة٥ ٣ا٠ؽدم ر٦ؼ ایاٝث ٨٠َٖ

 ٦49ام ریاؿث ز٨٧١رم آ٠ؼیکا،  کـب ک٤غ. ة٥ ٨٤ّاف ٠ذاؿ اگؼ در یکی از ا٣حعاةات

٨٠کؼات درمغ دیگؼ ة٥ ٣ا٠ؽد د 51ظ٨اق ك  درمغ ٠ؼدـ ایاٝث کاٝی٘ؼ٣یا ة٥ ٣ا٠ؽد ز٨٧١رم

گیؼم در کاٝر اٝکحؼاؿ،  مرأا٣غ در ركز  اٝکح٨ر کاٝی٘ؼ٣یا ٨٠َٖ 55م دادق ةاق٤غ، ج١ا٠ی أر

 غ. ة٥ ٣ا٠ؽد د٨٠کؼات رام د٤٦

ک٥ ج٨ا٣ـح٥  ة٨دظ٨ا٦غ ٗؼدم در ٧٣ایث، ٣ا٠ؽدم ةؼ٣غق ای٢ کارزار پیچیغق ا٣حعاةاجی 

ک٤غ. پؾ صغاٜٚ  از کاٝر اٝکحؼاؿ کـب "درمغ آرا ة٥ اوا٥ٗ یک رام 50"ةاقغ صغاٜٚ 

اٝتح٥ ا٣ساـ ا٣حعاةات در ث. رام اؿ 271رام اٝکحؼاٝی ک٥ ٣ا٠ؽد٦ا ةؼام پیؼكزم ٣یاز دار٣غ، 

یک ركز پؾ از اج١اـ ا٣حعاةات،  ک٥ صغكدان کاٝر اٝکحؼاؿ، ةیكحؼ ز٤ت٥ جكؼی٘اجی دارد  چؼا

کحؼاؿ درمغ آرا ٣ا٠ؽد٦ا در ٦ؼ ایاٝحی ٠كعل اؿث ك ةا یک ٠ضاؿت٥ ؿادق، جْغاد آرام اٝ

 د. ق٨ ٦ؼ ٣ا٠ؽد ٠ضاؿت٥ ك ٣ا٠ؽد پیؼكز ٠كعل ٠ی

ز٨٧١رم در آ٠ؼیکا ك ؿایؼ کك٨ر٦ام در ٧٣ایث ةایغ گ٘ث  ةا ا٣ساـ ا٣حعاةات ریاؿث

ق٨د ك ةؼام ٠غجی ٠ْی٢، ز٧اف، ٠ـئ٨ؿ ادارة ٦ؼ کك٨ر در ٨ٚة ٠سؼی٥ ا٣حعاب ٠ی

-٦ا در ؿٌش ةی٠٢کا٣یـٟ ازؼام ٨ٚا٣ی٢ را در ؿٌش داظٞی ك در جْا٠ٜ ةا ؿایؼ کك٨ر

 گیؼد. ا١ٝٞٞی ةؼ ٧ّغق ٠ی

٦ا ك ٨ّا٠ٜ ٠حْغدم ک٥  ٣ٛف ایغئ٨ٝ٨ٕم ك ٨ّا٠ٜ ٠عحٖٞ زٕؼاٗیایی ةؼرؿی ا٣گیؽق

٤٠غ کؼدف ك چگ٣٨گی ا٣حعاب آ٣اف، در ا٣حعاةات ٠عحٖٞ، اّٟ ک٥ ةؼ ٠كارکث ٠ؼدـ، ا٣گیؽق

ام زٕؼاٗیایی از ریاؿث ز٨٧١رم، ١٣ای٤غگاف ٠سٞؾ، ق٨را٦ام ق٧ؼ ك ركؿحا ك ... در ٗى

 جأدیؼگػار ٦ـح٤غ، ٨٠و٨ع ٨٠رد ّال٥ٚ ك ٠ٌا٥ْٝ در زٕؼاٗیام ا٣حعاةات اؿث. 
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