
گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم

 تونسی هاتاریخیانتخابات 



مردم   : تسنیم  خبرگزاری 
در  برای شرکت  امروز  تونس 
بعد  پارلمانی  انتخابات  اولین 
بن  العابدین  زین  سقوط  از 
این  مخلوع  دیکتاتور  علی 
صندوق های  پای  به  کشور، 
رأی رفتند. این در حالی است 
تبلیغات  سکوت  مرحله  که 
انتخابات پارلمانی در تونس از 
روز گذشته به مدت 24 ساعت 
آغاز شده بود و تدابیر شدید 
امنیتی در مناطق مختلف این 

کشور حاکم بود.
دارند  انتظار  تونس  مردم 
انتخابات  این  در  شرکت  با 
پارلمانی  و اعالم نتایج حاصل 
پرتنش  دوره  یک  به  آن،  از 
ای  مرحله  وارد  و  داده  پایان 
جدید از فعالیت های سیاسی 
خود  کشور  در  سازندگی  و 
شوند.اگر چه بعد از سرنگونی 
زین العابدین بن علی دیکتاتور 
مخلوع تونس،  تحوالت زیادی 
از جمله تصویب دومین قانون 

و  تونس  جمهوری  اساسی 
در  ملی  وفاق  دولت  تشکیل 
است،  داده  رخ  کشور  این 
تونس  مردم  وجود  این  با  اما 
انتظار دارند با شرکت در این 
رهایی  مشکالت  از  انتخابات 
احزاب  راستا  همین  یابند.در 
های  تشکل  و  ها  گروه  و 
شخصیت  و  حزبی  و  مدنی 
های مستقل سیاسی تونسی 
از عموم ملت خواستند برای 
رهایی از مشکالت و رسیدن 

به تونسی جدید در انتخابات 
امر یکشنبه 26 اکتبر حضوری 
جدی و پرشور داشته باشند و 
از این طریق آینده ای تازه را 
کشور  این  نظام  و  ملت  برای 
رقم بزنند. این اولین انتخابات 
پارلمانی بعد از انقالب تونس 
العابدین بن  و سرنگونی زین 
این  مخلوع  دیکتاتور  علی 
کشور است که قرار است پنج 
شهروند  میلیون  دهم  سه  و 
شرایط  واجد  که  تونسی 

انتخابات  این  در  دادن  رأی 
صندوق های  پای  به  هستند، 
رأی بروند. این انتخابات یک 
برای  حساس  گیری  رأی 
کشور  در  دموکراسی  انتقال 
 217 باید  تونس  است.مردم 
نماینده را انتخاب کنند که به 
مدت پنج سال به نمایندگی از 
آنها در پارلمان فعالیت کنند. 
دولت  که  اکثریتی  تشکیل 
از  یکی  گیرد،  دست  در  را 
مأموریت های مهم نمایندگان 

پارلمان تونس است.
برای  گسترده  اختیارات 
اختیارات  و  دولت  و  پارلمان 

محدود برای رئیس جمهور
قانون  که  است  در حالی  این 
ژانویه  در  که  جدید  اساسی 
رسید،  تصویب  به  گذشته 
برای  ای  گسترده  اختیارات 
کرده  لحاظ  دولت  و  پارلمان 
است اما مطابق قانون اساسی 
جدید، رئیس جمهور اختیارات 

محدودی دارد.

میراث انقالب
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می گویند  سیاسی  تحلیلگران 
دو حزب برای پیروزی در این 
انتخابات شانس بیشتری دارند 
که یکی حزب النهضه االسالمی 
تونس  نداء  حزب  دیگری  و 
اصلی   مخالفان  از  که  است 

النهضه به شمار می رود.
شامل  تونس  نداء  حزب 
العابدین  زین  معارضان سابق 
از  برخی  همچنین  و  علی  بن 
علی  بن  رژیم  سابق  سران 
النهضه  دارند.حزب  حضور 
 2012 سال  از  که  االسالمی 

اختیار  تا 2014 قدرت را در 
انتخابات  اولین  در  داشت، 
علی  بن  سقوط  از  بعد  آزاد 
بیشتر کرسی های مجلس ملی 
موسسان )پارلمان موقت( را به 
خود اختصاص داد اما بعدها با 
توجه به بحران سیاسی در این 
کشور، از قدرت کنار کشید تا 
نخست وزیر موقت سکان اداره 
به عهده گیرد. را  امور کشور 

مقامات تونسی از شب گذشته 
امنیتی  به تدابیر شدید  دست 
کشور  با  خود  مرزهای  و  زده 

اند. بسته  را  لیبی  زده  بحران 
اعالم  تونس  انتخابات  کمیته 
کرده است که تا 30 اکتبر )8 
آبان( برای اعالم رسمی نتایج 
انتخابات وقت دارد، اما احزاب 
می توانند از لحظه آغاز شمارش 
آرا نتایج را اعالم کنند.با توجه 
از  بسیاری  سرخوردگی  به 
مردم تونس از بحران سیاسی 
این  در  بیکاری  و  اقتصادی  و 
کشور طی 4 سال گذشته که از 
عوامل اصلی انقالبشان در سال 
موضوع  بود،  میالدی   2011

میزان مشارکت، عاملی مهم در 
این انتخابات به شمار می رود. 
مقامات تونسی نگرانند حمالت 
گروه های  توسط  تروریستی 
به  را  انتخابات  این  تندرو، 
شکست بکشاند. انتظار می رود، 
و  پلیس  نیروی  هزار  هشتاد 
را  انتخابات  این  امنیت  ارتش 

برقرار کنند.
در اثر درگیری بین گروه های 
تندرو و نیروهای امنیتی تونس، 
و  ارتش  نیروهای  از  تن  ده ها 

پلیس تونس کشته شده اند.

امنیتی  نیروهای  جمعه  روز 
منزل  یک  محاصره  با  تونس 
عضو  شش  شدندف  موفق 
یک باند تروریستی را که نیرو 
می فرستاد،  سوریه  و  لیبی  به 
روزنامه  کنند.یک  متالشی 
روز  چاپ  در  زبان  فرانسوی 
گذشته خود نوشت تنها پاسخ 
شهروندان تونس به گروه های 
در  گسترده  شرکت  تندرو 
ها  تونسی  و  است  انتخابات 
باید برای نجات تونس به پای 

صندوق های رأی بروند.

به نوشته این روزنامه، خودداری 
شمار زیادی از شهروندان تونسی 
از رأی دادن، شکست انتخابات 
و دموکراسی به شمار می رود. 
مهدی جمعه نخست وزیر تونس 
روز گذشته با تأکید بر اهمیت 
گفت:  پارلمانی،  انتخابات 
برگزاری موفق این انتخابات در 
بیشتر کشورهای  شرایطی که 
عربی منطقه در هرج و مرج و نا 
امنی و سرکوب به سر می برند، 
تجربه ای امید بخش برای کل 

منطقه است.

آبان هشتم  انتخابات،  نتایج  اعالم 
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as free 
as a bird

خبری،  طی  الجزیره  شبکه 
استقبال تونسی ها برای شرکت 
پارلمانی  انتخابات  اولین  در 
العابدین  زین  سقوط  از  بعد 
توصیف  گسترده  را  علی  بن 
که  است  حالی  در  این  کرد. 
گفته  تحلیلگران  این  از  پیش 
بودند: با توجه به سرخوردگی 
مردم تونس از بحران سیاسی، 

این  در  بیکاری  و  اقتصادی 
این  در  شرکت  میزان  کشور، 
بسیار  امری  انتخابات حساس، 
راستا  همین  است.در  مهم 
نخست وزیر  جمعه  مهدی 
تأکید  با  گذشته  روز  تونس 
پارلمانی،  انتخابات  اهمیت  بر 
این  موفق  برگزاری  گفت: 
انتخابات در شرایطی که بیشتر 

کشورهای عربی منطقه در هرج 
و مرج و نا امنی و سرکوب به سر 
می برند، تجربه ای امید بخش 
است.راشد  منطقه  کل  برای 
النهضه  حزب  رهبر  الغنوشی 
ما  گفت:  مشابه  پیامی  در  نیز 
قرار  تاریخی  لحظه  یک  در 
داریم  قرار  عیدی  در  و  داریم 
که عید دموکراسی است.اولین 

انتخابات پارلمانی تونس بعد از 
عالی،  بن  العابدین  سقوط زین 
ساعاتی پیش در مناطق مختلف 
شد.»الباجی  آغاز  کشور  این 
حزب  رئیس  السبسی«  قاید 
همراه  حزبش  که  تونس  نداء 
شانس  النهضه  حزب  با 
بیشتری برای به دست آوردن 
کرسی های پارلمان دارد، رأی 

انداخت.  صندوق  به  را  خود 
خود  رأی  انداختن  هنگام  وی 
همه  شانس  گفت:  صندوق  به 

نامزدها یکسان است.
العریض  علی  همچنین 
و  تونس  سابق  نخست وزیر 
حزب  رهبر  الغنوشی  راشد 
دادن  رأی  برای  نیز  النهضه 
پای  به  پارلمانی  انتخابات  در 

صندوق های رأی رفتند.
از سوی دیگر منصف المرزوقی 
برای  نیز  تونس  رئیس جمهور 
انداختن رأی خود به صندوق، 
گیری  رأی  مراکز  از  یکی  در 
در شرق این کشور حاضر شد.
مشاهده  با  دهندگان  رأی 
در  شعارهایی  المرزوقی، 

مخالفت با وی سر دادند.

دموکراسی 
سبک  به 

ها تونسی 
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