
انتخابات اطالعاتی
فارسی



چه چیزی در آلمان انتخاب می شود؟

انتخابات محلی

پارلمان اروپا Der Bundestag
Bundestag آلمان در برلین هر 4 سال
یکبار در سراسر آلمان در یک روز انتخاب
می شود. «Bundestag» نام پارلمان

آلمان است. Bundestagقوانینی را

تصویب می کند که بر تمام آلمان تأثیر

می گذارد.

آلمان یکی از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا

(EU) 5 است. انتخابات پارلمان اروپا هر

سال یکبار برگزار می شود. این کشور

قوانینی را برای کل اتحادیه اروپا تصویب

می کند و منافع مردم در اتحادیه اروپا را

.نمایندگی می کند

انتخابات محلی نیز در هر ایالت برگزار می

شود. اینها مستقل از انتخابات ایالتی
هستند. در عوض، آنها به شهرداری های

مربوطه گره خورده اند. گروه های ذینفع

جوامع و مناطق انتخاب می شوند.

هر ایالت فدرال یک Landtag دارد.

Landtag پارلمان ایالت فدرال است.
در مجموع 16 پارلمان ایالتی وجود

دارد. انتخابات هر 4 تا 5 سال در زمان
های مختلف برگزار می شود.

Die Landtage



Schleswig-Holstein انتخابات ایالتی در

در 8 مه 2022 انتخابات ایالتی در Schleswig-Holstein برگزار خواهد شد.
 

.حزب سیاسی برای انتخاب وجود دارد 16
 

.قرار دارد Kiellinie ساختمان پارلمان ایالتی در کیل مستقیماً در
 

می نامند. آنها نماینده Landtagsabgeordnete را Landtag اعضای منتخب

.هستند Schleswig-Holstein منافع جمعیت در
در حال حاضر از 73 نماینده تشکیل شده Schleswig-Holstein پارلمان ایالت
,CDU  , SPD, Bündnis 90/DIE GRÜNEN است. این نماینده هابه احزاب

FDP, AfD وSSW تعلق دارند. دولت Schleswig-Holstein ائتالفی از

Grünen, FDP و CDU است.



 انتخابات چگونه انجام می شود؟ - 5 اصل دموکراتیک

عمومی:

 همه می توانند
رای دهند

 

آزادی انتخاب:

 هر کس در تصمیم
گیری در مورد رأی

خود آزاد است

برابری:

 همه رای ها
یکسان برآورد

میشوند

مخفیانه: 

رأی ها مخفی می

مانند

مستقیم: 

نمایندگان مجلس به

طور مستقیم توسط
مردم انتخاب می

شوند

 
 

انتخابات در آلمان



افراد بدون تابعیت آلمان اما دارای تابعیت یکی از
:(EU) کشورهای عضو اتحادیه اروپا

     
(انتخابات محلی (از 16 سالگی)       

افرادی که تابعیت آلمانی دارند:

(انتخابات محلی (از 16 سالگی)      
  (انتخابات ایالتی (از 16 سالگی)      
(انتخابات فدرال (از 18 سالگی)      
(انتخابات پارلمان اروپا (از 18 سالگی)      

Ko

چه کسی می تواند رای دهد؟
 

افراد بدون تابعیت آلمان، بدون تابعیت یکی از
کشورهای عضو اتحادیه اروپا و "افراد بدون تابعیت"

   
حق رای ندارند                                        

همه افرادی که در Schleswig-Holstein زندگی می کنند اجازه رای دادن ندارند!



Das Projekt „Transparenz und Respekt“ wird aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und
Integrationsfonds kofinanziert. Die Projektpartnerschaft arbeitet in enger Kooperation mit
dem Antidiskriminierungsverband Schleswig-Holstein e.V.

لینک برای اطالعات بیشتر:


