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 انتخابات و سیستم انتخابی در ناروی 
ناروی یکی از دموکرات ترین سیستم  انتخاباتی را درجهان داراست. در ناروی هر یک سال بعد انتخابات شورای  

ملی( "ستور تنگه")  یا شورای شهرداری( " انتخابات کمون") برگذار می گردد .در نتیجه انتخابات شورای شهرها و  

 جداگانه بعد از هر چهار سال برگذار می گردند .شورای ملی بطور 

در ناروی بر عالوه این دو انتخاب اصلی، انتخابات والیتی و شورای ملی سامی ها نیز برگذار می شود. وظیفه ای 

اصلی سیستم  انتخاباتی این است که خواست رای دهندگان در مورد انتخاب احزاب و یا کاندیدهای مستقل  را تامین 

 و مجمع از نمایندگان بتوانند با اخذ تصامیم سیاسی خواست رای دهندگان را بیان کنند.   نماید 

سیستم انتخاباتی ناروی مانند هر کشور دموکراتیک در طی سالها تغییر نموده است. سیستم انتخاباتی ناروی بطور  

 کلی سه مرحله زیر را بخود دیده است: 

 1905 – 1814 

و مستقل شدن ناروی از سویدن، سیستم انتخاباتی ناروی برعکس   1814ی ناروی در بعد از تصویت قانون اساس

استوار بود. رای  valgmennامروز نه بر اساس رای دادن به احزاب سیاسی بلکه بر رای دادن به منتخب کنندگان 

را بر می گزیدند. در   دهندگان منتخب کنندگان را انتخاب میکردند و آنها بعدن نمایندگان شورای ملی یا استورتنگه

مراکز داد و ستد یا شهرهای آنزمان ،برای هر پنجاه رای دهنده یک منتخب کننده وجود داشت در حالیکه در روستاها  

بین صد تا دو صد نفر یک منتخب کننده را انتخاب می نمودند. در نبود احزاب سیاسی رای دادن به منتخب کنندگان  

 جا نمایندگان "ستورتنگه"  به شمار می آمد .  یک تضمین برای انتخاب درست و ب

نفر قرار داشت. هیچ  100تا  75درین دوره تعداد نمایندگان ستورتنگه معین نبود اما تعداد نمایندگان معمولن بین 

 حوزه ی رای دهی در آنزمان حق نه داشت که  بیشتر از چهار نماینده انتخاب نماید .

نفر از مناطق   74یندگان و حوزه ی انتخاباتی ستورتنگه معین گردید ،تعداد نما  1859اولین بار در سال 

 نفر از مناطق شهری .  37غیرشهری و 

 1919 – 1905 
سیستم انتخاباتی بگونه بود که از هر حوزه ی انتخاباتی تنها  یک نماینده انتخاب میگردید که باید  1905از سال 

% رای را به دست می آورد. اگر هیچ یک از کاندیدها نمی توانست پنجاه در صد رای را کمائی کند، 50حداقل 

به اجرا گذاشته شد.   forholdstallsvalgبه بعد نمایندگی متناسب  1919انتخابات مجددن برگذار می گردید. از 

در ناروی وجود داشته، بگونه است که چوکی های پارلمان میان   1920سیستم انتخاباتی نمایندگی متناسب که از سال 

احزاب براساس سهم شان از تعداد رای های بدست آمده، در سطح کشور تقسیم می گردد .برای این که یک حزب 

پارلمانی را به دست آورد، باید یک حداقل درصدی رای را به دست آورد. این سطح یا  چنین سهم از چوکی یا سیت 

در صد است اما این حد در   4می نامند. در ناروی این سطح حداقل   sperregrenseمرز حداقل را "سد مرزی" یا 

 کشورهای متفاوت یکسان نیست. در ترکیه بطور مثال، ده در صد، در آلمان پنج در صد و در  
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دانمارک دو درصد می باشد. بعضی کشورها مانند هالند چنین مرزی اتنخاباتی ندارند. "سدمرزی "برای این است 

 که احزاب کوچک نفوذ بیشتری در پارلمان بدست نیاورند.  

.  یکی از مزایای سیستم نمایندگی متناسب تناسب بهتر بین تعداد رای دهندگان و تعداد نماینگان در پارلمان بوده است

همچنان حوزه های رای گیری نیز تغییر کرد و به والیات یا فلکه ها تعداد بیشتری نمایندگان اختصاص یافت و تعداد 

فلکه اتنخاب می   19نفر است که از  169نفر رسید. تعداد نمایندگان ستور تنگه در شرایط حاضر  150نمایندگان به 

 گردند. 

 احزاب مهم ناروی   
در ناروی مانند بسیاری از کشور ها احزاب سیاسی آن به طور کلی به احزاب راست و چپ تقسیم میگردد. احزاب 

دست راستی ناروی عبارتست از: حزب راست، حزب پیشرفت، حزب "چپ" و حزب خلق مسیحی. احزاب دست 

سبز با آنکه از لحاظ   چپی آن شامل حزب کارگر، چپ سوسیالیست، حزب مرکز و حزب سرخ می شود. حزب محیط

 سیاسی یک حزب میانه رو است اما عملن در جناح چپ دسته بندی میشود.  

) انتخاب پارلمانی در ناروی برگذار گردید و نتایج انتخابات و سهم احزاب سیاسی   2017سپتامبر امسال ( 11در 

 در چوکی های پارلمان در جدول زیر خالصه می کنیم. 

  

 چوکی (کرسی)   تعداد سمبول   نام حزب  

 AP  49  حزب کارگر   

 H  45  حزب راست 

 FRP  27  حزب پیشرفت  

 S  19  حزب مرکز  

 SV  11  حزب چپ سوسیالیست 

 V  8  حزب چپ  

 KRF  8  حزب خلق مسیحی 

 MPG  1  حزب محیط سبز  

 R  1  حزب سرخ 
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 پرسشها:  

  بعد از چه مدتی برگذار می گردد؟مهمترین انتخابات ناروی را نام بگیرید و  -1

  از چه زمانی سیستم انتخابی در ناروی برقرار گردید و از چه مراحل عبور نموده است؟ -2

  برقرار بوده است، مختصر توضیح دهید. 1919 – 1905سیستم انتخاباتی که بین سالهای  -3

  چگونه می باشد؟  forholdstallsvalgسیستم نمایندگی متناسب  -4

   برای احزاب در سیستم فعلی چه مقدار است؟ sperregrenseحداقل میزان رای یا  -5

  تعداد نمایندگان در شورای ملی ناروی یا ستورتنگه به چند نماینده می رسد؟ -6

   مهمترین احزاب ناروی را نام ببرید؟ -7

  جناح چپ و راست را کمی توضیح دهید. -8

اح چپ و کدامیک به راست تعلق دارند؟ آیا می توانید سیستم انتخاباتی ناروی را با  کدام احزاب در ناروی به جن  -9

 سیستم انتخابانی در افغانستان و ایران مقایسه نمائید و تفاوتهای آنها را برشمارید؟  
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